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danarTi 

1. saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademia `saqarTvelos mecni-

erebaTa erovnuli akademiis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis (muxli me-4) 

da saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis wesdebis (punqti me-5) 

Tanaxmad atarebs saqarTvelos umaRlesi saganmanaTleblo da samecnie-

ro-kvleviTi dawesebulebebis samecniero saqmianobis wliuri angariSebi-

sa da dasrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebis eqspertizas; 

2. eqspertizaze warmodgenili samecniero saqmianobisა da dasrule-

buli samecniero-kvleviTi samuSaoebis angariSi srulad unda Seesa-

bamebodes saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis akademiuri 

sabWos mier damtkicebul Semdeg formebs. 

 samecniero erTeulis (departamenti, inსtituti, ganyofileba, 

laboratoria) dasaxeleba 

iuridiuli fakulteti 

* samecniero erTeulis xelmZRvaneli 

profesori irakli burduli (dekani) 

 samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba 

profesorebi: 

 daviTaSvili giorgi 

 surgulaZe nugzar 

 kverenCxilaZe giorgi 

 WiRlaZe nana 

 kopaleiSvili maia 

 xarSilaZe irma 

 turava paata 

 aleqsiZe levan 

 korkelia konstantine 

 qurdaZe irine 

 xuciSvili qeTevan 

 zoiZe besarion 

 kereseliZe daviT 

 niniZe Tevdore 

 Wanturia lado 

 burduli irakli 

 xubua giorgi 

 ivaniZe maia 

 fafiaSvili lali 

 turava merab 
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 Todua nona 

asocirebuli profesorebi: 

 bostoRanaSvili daviT 

 gariSvili marina 

 feraZe goCa 

 kaxiani giorgi 

 TevdoraSvili giorgi 

 gonaSvili vasil 

 eremaZe qeTevan 

 kobaxiZe irakli 

 loria xaTuna 

 qardava ekaterine 

 siraZe eka 

 pataraia daviT 

 biTaZe maia 

 zambaxiZe Tamar 

 CaCava sofio 

 ciskaZe mariam 

 cercvaZe giorgi 

 zarandia Tamar 

 Sengelia ekaterine 

 janaSvili lela 

 aqubardia irina 

 TumaniSvili giorgi 

 SalikaSvili moris 

 dvaliZe irakli 

asistent-profesorebi: 

 oniani sulxan 

 CaCaniZe elza 

 wignaZe ana 

 xoferia mariam 

 gogiberiZe gia 

 kaxiZe irakli 

 darbaiZe levan 

 maWaraZe zurab 

 gvaramaZe Tamar 

 RvamiCava Tamar 

 kevliSvili mariam 

 ruxaZe nino 

 surmava lita 

 berekaSvili diana 

 gawerelia akaki 

 zoiZe Tamar 

 lafaCi ekaterine 

 maxarobliSvili giorgi 
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 saZagliSvili dimitri 

 svanaZe giorgi 

 CitaSvili naTia 

 gugeSaSvili gvanca 

 mWedliSvili vaxtang 

 qoCaSvili qeTevan 

 SoTaZe Tamar 

 janaSia levan 

 bregvaZe laSa 

 ZamukaSvili maka 

 gogniaSvili nino 

 goraSvili giorgi 

 maRlakeliZe lavrenti 

 cqitiSvili Temur 

 xaranauli levan 

 xerxeuliZe irine 

 oxanaSvili anri 

 meurmiSvili besik 

 xodeli maka 

I. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi  

(exeba samecniero-kvleviT institutebs) 
 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  
proeqtis 

Semsruleblebi 

1 
 

   

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 
Sedegebi (qarTul enaze) 

 

I. 2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  
proeqtis 

Semsruleblebi 

1 
 

   

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli 
da praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

 

 

I. 3. saxelmwifo grantiT (rusTavelis fondi) dafinansebული  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 
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# proeqtis dasaxe-
leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

 
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

    

dasrulebuli proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 
(qarTul enaze) 

I. 4. 

2 

proeqtis dasaxe-
leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

 

saqarTvelos 
teritoriuli 

mowyobis 
problemaTa 

gadawyvetis gzebi 
belgiisa da 
espaneTis 

teritoriuli 
mowyobis 

SedarebiT-
samarTlebrivi 
analizis fonze 

rusTvelis fondi 
fundamenturi 
kvlevebisaTvis 
saxelmwifo 

samecniero granti 
NFR/355/2-181/14 

lela janaSvili 
giorgi 

gogiaSvili 

(sdasu) 

gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

 
proeqti miznad isaxavs klasikuri simetriuli teritoriuli mowyobis 
modelebis kvlevis nacvlad (rac gavrcelebuli meTodia) evropis ori 
ZiriTadi asimetriuli teritoriuli mowyobis mqone qveynis: belgiisa da 
espaneTis teritoriuli mowyobis formis SedarebiT-samarTlebriv kvlevas, 
maTi gamocdilebis Seswavlasa da kvlevis Sedegebis safuZvelze 
saqarTvelos teritoriuli mowyobis problemaTa gadawyvetisaTvis 
xelSewyobis mizniT specialuri winadadebebis SemoTavazebas.    
SedarebiTi-samarTlebrivi meTodis safuZvelze asimetriuli teritoriuli 
mowyobis modelebis specialuri kvleva gaxdeba pirveli saintereso cda, 
romlis Sedegebic, didad Seuwyobs xels  saqarTvelos momavali 
teritoriuli mowyobis problemaTa gadawyvetis axali strategiis 
ganviTarebas da yvelaze ufro problemuri Temis - afxazeTisa da oseTis  
samarTlebrivi statusis gansazRvrisaTvis SedarebiT- samarTlebriv 
meTodze dayrdnobiT mecnierulad argumentirebuli safuZvlebis 
Camoyalibebas. Tu imasac gaviTvaliswinebT, rom bolo periodSi qarTul 
sazogadoebaSi saqarTvelos teritoriuli mowyobis Sesaxeb msjelobebi 
Sewyvetilia, da saxelmwifos teritoriuli mowyobis Sesaxeb  
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konceptualuri kvlevis Sedegebi  ukanaskneli wlebis ganmavlobaSi aRar 
gamoqveynebula, TvalsaCinoa rom proeqtis ganxorcieleba da misi Sedegebi 
udavod gaxdeba axali mecnieruli diskusiisa da  msjelobis ganaxlebis 
safuZveli, rac aucilebeli winapirobaa saqarTvelos saxelmwifoebrivi 
ganviTarebis gzaze am urTulesi problemis dasaZlevad. 

 
II. 1. publikaciebi: 

ა) saqarTveloSi 

monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

nona Todua 
 
 
 
 
 
 
 

goCa feraZe 
 
 
 
 
 
 

goCa feraZe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l. aleqsiZe; e. 
kobaxiZe; i. gagua; 

m. danelia; n. 
ruxaZe 

 
Tamar zoiZe 

 
 
 
 
 

sisxlis 
samarTlis 

kanonmdeblobis 
aqtualuri 
sakiTxebi 

(problemebi da 
inovaciebi) 

 

„braldebis 
mxardaWeris 

istoria 

saqarTveloSi“ 

 

 
„varlam 

CerqeziSvili 
didi britaneTis 
wignsacavebsa da 

arqivebSi“ 
 

wigni II 

 
 
 
 
 
 
 

laTinur 
iuridiul 
terminTa 
leqsikoni 

 
wundebuli 
produqtiT 

miyenebuli zianis 
anazRaureba  
(qarTuli da 
germanuli 

2015 weli, 
Tbilisi, 

gamomcemloba 
`meridiani~ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tbilisi, 
meridiani 

 
 
 

mimdinareobs 
samecniero 
redaqtireba, 

dakabadoneba da 
gamoqveynebisTvis 

momzadeba 

98 
 
 
 
 
 
 
 

monografiaze 
warmoebs 

intensiuri 

samecniero-
kvleviTi    
muSaoba 

 
iuridiuli 
fakultetis 
studentebTan 

erTad, xdeba    did 
britaneTSi 
samecniero 

mivlinebis dros 
moZiebuli  
ucxoenovani 

masalis Targmna 
da mecnieruli 
damuSaveba 

 
678 
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giorgi 
maxarobliSvili 

 
 

naTia CitaSvili 
 
 
 
 
 
 
 
 

qeTevan qoCaSvili 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tamar SoTaZe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

besik meurmiSvili 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

guram naWyebia 
 
 
 
 

samarTlis 
SedarebiTi 
analizi) 

 
korporaciuli 
marTvis zogadi 

analizi 
 

Secvlili 
garemoebebis 

gavlena 
valdebulebis 
Sesrulebasa da 
mxareTa SesaZlo 

meorad 
moTxovnebze 

 
Mmflobeloba da 
sakuTreba-faqti 

da ufleba 
samoqalaqo 
samarTalSi 

(meore gamocema-
gadamuSavebuli 
da TandarTuli 

testebiT) 
 

“SedarebiTi 
sanivTo 

samarTali 
(sanivTo 

samarTlis 
calkeul 

institutTa 
SedarebiTi 
analizi)” 

 
sisxlissamarTle

brivi devnis 
dawyeba da 

ganxorcieleba 
qarTul sisxlis 

samarTlis 
procesSi 
(gamoZiebis 
stadiaze) 

 
praqtikuli 

rekomendaciebi 
saqarTvelos 

sisxlis 
samarTlis 

 
 
 
 

Tbilisi, 
iuristebis 
samyaro 

 

Tbilisi, ,,bona 

kauza“ 

 

 

 

 

 

 
Tbilisi,” bona 

kauza” 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tbilisi, 2015  
Ggamomcemloba 
“iuristebis 
samyaro” 

 
 
 
 
 
 

gamomcemloba 
„meridiani“, 
Tbilisi, 2015 

 
 
 
 
 
 
 

Tb. 2015 
 
 
 
 

 
 
 
 

370 
 
 
 
 

419 
 
 
 
 
 
 
 

354 gv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

172 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

345 gv. 
 
 
 
 
 
 
 
 

276 gv. 
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daviT maisuraZe 

kodeqsis zogad 
nawilSi 

 
korporaciul-
samarTlebrivi 
TavdacviTi 
RonisZiebebi 
kapitaluri 

sazogadoebis 
reorganizaciisas 

 
 
 

Tbilisi, 
meridiani 

 
 
 

308 

anotaciebi qarTul enaze 

nona Toduas naSromSi ganxilulia Semdegi sakiTxebi: minimumze ufro 
msubuqi sasjeli, pirobiTi msjavri, Tanaamsruleblisa da Tanamonawilis 
gamijvna, TaRliTobis gamijvna samoqalaqo pasuxismgeblobisagan, sasjelis 
individualizacia da ss kodeqsSi gasatarebeli reformebi. 

anotacia naSromze - Secvlili garemoebebis gavlena valdebulebis 
Sesrulebasa da mxareTa SesaZlo meorad moTxovnebze 

saxelSekrulebo komerciuli urTierTobebis regulirebis moqnili samar-
Tlebrivi meqanizmebi, gansakuTrebiT sabazro urTierTobebis 
liberalizaciis procesSi, mniSvnelovnad gansazRvravs samoqalaqo brunvis 
stabilurobas, ayalibebs sikeTeTa samarTliani ganawilebis moqnil siste-
mas. Secvlili garemoebebis gavleniT garTulebuli saxelSekrulebo valde-
bulebis arsebobisas, sabazro urTierTobebis marTvis efeqturi sakanonmdeb-
lo meqanizmebiT SesaZlebelia miRweul iqnes kontrahentTa interesebis sa-
marTliani ganxorcieleba, saxelSekrulebo wonasworobis SenarCuneba, 
sazogadoebis mdgradi ekonomikuri ganviTareba da kerZosamarTlebrivi 
principebis aRsruleba.  
kerZosamarTlebrivi principebis aRsruleba saxelSekrulebo wonasworobis, 
samoqalaqo brunvis subieqtTa interesebis, maTi Tanazomieri da 
ekvivalenturi urTierTsanacvlo ufleba-movaleobebis ganxorcielebis mi-

zans emsaxureba. xelSekrulebis uzenaesobis fuZemdebluri danawesi – Pacta 
sunt servanda – samoqalaqo samarTlis zogad, transnacionalur principad 
aris aRiarebuli. Secvlili garemoebebis arsebobisas, rodesac xelSekrule-
bis daurRvevlobis principis dacva saxelSekrulebo Tanasworobisa da ke-
Tilsindisierebis xelyofas ganapirobebs, wina planze inacvlebs saxelSek-
rulebo samarTlianobisa da interesTa balansis aRdgenis amocana, romelic 
samoqalaqo samarTlis dacviTi funqciiT aris arsobrivad gansazRvruli. 
Sesabamisad, saxelSekrulebo boWvis sakiTxi gadasinjvasa da pasuxismgeblo-
bis gamomricxveli safuZvlebis arsebobis analizs eqvemdebareba.  
winamdebare naSromi swored Secvlili saxelSekrulebo garemoebebiT 
ganpirobebuli valdebulebis Sesrulebis garTulebisa da SeuZleblobis, 
rogorc pasuxismgeblobis gamomricxveli safuZvlebisa da valdebulebis 
Sesrulebis damabrkolebeli samarTlebrivi koncefciebis kvlevas eZRvneba. 
Secvlili garemoebebis problematikis Seswavla ki pirdapir miemarTeba 
valdebulebiTi samarTlis centraluri mniSvnelobis fundamentur 
kategoriebs valdebulebis Sesrulebis, darRvevisa da Tanamdevi meoradi 
moTxovnis uflebebis saxiT. aRniSnuli ki imTaviTve ganapirobebs naSromis 
mecnierul da praqtikul Rirebulebas. 
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besik meurmiSvilis monografia Seexeba sisxlissamarTlebrivi devnis 
dawyebisa da ganxorcielebis Taviseburebebs qarTul sisxlis samarTlis 
procesSi: 

_ pirvelad qarTuli sisxlis samarTlis procesis istoriaSi, naSromSi 
mocemulia oficialuri devnis principisa da Tanamedrove 
sisxlissamarTlebrivi devnis SedarebiT-samarTlebrivi analizi; 

_ gansazRvrulia sisxlissamarTlebrivi devnis Semadgeneli elementebis 
axali struqtura; 

_ gadmocemulia sisxlissamarTlebrivi devnisa da braldebis, aseve 
devnisa da gamoZiebis Tanafardobis axleburi gaazreba; 

_ warmoCenilia sisxlissamarTlebrivi devnis dawyebasTan da mis 
ganxorcielebasTan dakavSirebuli problematuri sakiTxebi da mocemulia 
maTi gadaWris axali gzebi; 

_ gamoyofilia is saproceso moqmedebebi, romelTa meSveobiTac 
xorcieldeba sisxlissamarTlebrivi devna; 

_ mocemulia midgomebi sisxlissamarTlebrivi devnis damwyebi 
subieqtebis problemis aRmosafxvrelad; 
_ gansazRvrulia prokuroris roli diskreciuli uflebamosilebis 
gamoyenebisas. 

 
saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

irma xarSilaZe 
sxva 

TanaavtorebTan 
erTad 

 
 

paata turava sxva 
TanaavtorebTan 

erTad 
 

lado Wanturia 
 
 
 
 
 

irakli burduli 
 
 
 
 
 

irakli 

burduli/demetre 

egnataSvili/gior
gi 

maxarobliSvili 

saqarTvelos 
administraciuli 

saproceso 
samarTali 

(saxelmZRvanelo) 

 
sapolicio 
samarTali 

 
 

samoqalaqo 
kodeqsis zogadi 
nawilis 1-10, 50-67, 
90-98 muxlebis 

komentari 
 

samoqalaqo 
kodeqsis 
komentari 

 
 
 

samewarmeo 
samarTlis 

reforma: 
recefcia da 
Sedegebi 

gadacemulia 
dasabeWdad 

 
 
 
 

Tbilisi 
Ss saministros 

akademia 
 

ibeWdeba 
 
 
 
 
 

Tbilisi, 

GIZ, momzadebulia 
gamosacemad 

 
 
 

momzadebulia 

gamosacemad, 
meridian 

 
 

 
 
 
 
 
 

350 
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marina gariSvili 
mariam xoferia 

 
 

 
nana WiRlaZe, 

giorgi 
kverenCxilaZe, 
giorgi kaxiani, 

vasil gonaSvili, 
giorgi 

TevdoraSvili, 
qeTevan eremaZe 

 
 
 
 
 

ekaterine qardava, 
paula borovska, 
laSa gogiZe, 

daviT gunaSvili, 
elguja 

makalaTia, 
hans rigeri, 

qeTevan samxaraZe, 
ivane xaJalia 

 
ekaterine qardava, 

diter umbaxi, 
paata turava 

 
ekaterine 

Sengelia, roman 
Sengelia 

 

irakli dvaliZe, 
giorgi 

TumaniSvili, 
nino gvenetaZe 

 
 
 

giorgi 
arsoSvili, givi 
miqanaZe, moris 
SalikaSvili 

 
irakli dvaliZe, 

giorgi 
maxarobliSvili 

 
sazRvargareTis 

qveynebis 
samarTlis 
istoria 

 
konstituciuri 

samarTali 
(saxelmZRvanelo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“eTika da qcevis 
zogadi wesebi 

sajaro 
samsaxurSi” 

 
 
 
 
 

 
“mamxilebelTa 

dacvis 
instituti” 

 
saojaxo da 

memkvidreobis 
samarTali 

 
kazusis amoxsnis 
meTodika sisxlis 

samarTalSi  
TandarTuli 

kazusis nimuSebiT 
 
 

probaciis 
samarTali 

 
 
 

samewarmeo 
saqmianobis 

Tavisufleba da 

 

Tbilisi, 
meridiani 

 
 
 

gadacemulia 
dasabeWdad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIZ 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tbilisi 2015 
 
 
 

Tbilisi, 
gamomcemloba 
,,meridiani’’ 

 

Tbilisi, 
germaniis 

saerTaSoriso 
samarTlebrivi 
TanamSromlobis 

sazogadoeba (IRZ) 

 
Tbilisi 

 
 
 
 

mzad aris 
gamosacemad 

 
711 
 
 
 
 

saxelmwZRvanelo
s gverdebis 
savaraudo 

raodenoba - 450-500 
(qeTevan eremaZis  

mier 
Sesrulebuli 

gverdebis 
raodenoba 
Seadgens 70 
gverds) 

 
 
88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44 
 
 
 

494 gv. 
 
 
 

262 
 
 
 
 
 
 

456 gv. 
 
 
 
 

daax. 150 
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dimitri gegenava, 
beqa qanTaria, 
lana canava, 

Tengiz TevzaZe, 
zurab maWaraZe, 

paaTa 
javaxiSvili, 

TinaTin erqvania, 
Tamar papaSvili 

 
zurab maWaraZe, 
dimitri gegenava 

 
 
 

zurab maWaraZe 
 
 

 
 

luCio pegoraro 

mTargmneli 
redaqtorebi: 

zurab maWaraZe, 
dimitri gegenava 

 
karl-peter 
zomermani, 

giorgi xubua, 
paata turava, 

irakli kobaxiZe, 
koba yaliCava, 

akaki gawerelia, 
sandro 

svaniSvili, 
 

giorgi 
maxarobliSvili 

 
 
 

 
gvanca 

gugeSaSvili 
 

sisxlis 
samarTliT 
daculi 

samarTlebrivi 
sikeTe 

 
saqarTvelos 

sakonstitucio 
samarTali 

 
 
 
 
 
 
 

praqtikumi 
sakonstitucio 
samarTalSi  

 
 

saqarTvelos 
konstitucia, 

Targmani italiur 
enaze 

 
 

italiis rTuli 
mmarTveloba: 
evropasa da 
avtonomiebs 

Soris 
 

 
sajaro 

mmarTvelobis 
saxelmZRvanelo 

 
 
 
 

 
 

samoqalaqo 
kodeqsis 
komentari 

 
 
 

anete kuri, Tomas 
dreieri, 
evropuli 

 

 

 

 

 

 
daviT 

batoniSvilis 
samarTlis 
instituti 

 
 
 
 

 
daviT 

batoniSvilis 
samarTlis 
instituti 

 
daviT 

batoniSvilis 
samarTlis 
instituti 

 

 

gadacemulia 
dasabeWdad 

 

 

 

 
gadacemulia 
dasabeWdad 

 
 
 
 
 

 
 

Tbilisi, 

GIZ, momzadebulia 
gamosacemad 

 

 

momzadebulia 
gamosacemad 

 

 

 

 

 

 
gv. 418 

gv. 171-219 
 
 
 
 
 
 
 
 

169 
 
 
 
 
60 
 
 
 
 
 

140 
 
 
 
 
 
 

525 gv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

 
 
 
 
 
 

nino gogniaSvili 
 
 
 

 
guram naWyebia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
demetre 

egnataSvili 

inteleqtualuri 
sakuTrebis 
samarTali, 

Targmani qarTul 
enaze 

 
kriminalistika 

(ZiriTadi 
sakiTxebi kiTxva-

pasuxebiT) 
 

saxelmwifo 
xelisuflebaTa 
ganawilebis 

mixedviT qmedebis 
danaSaulad 

kvalifikaciis 
problemebi, 

„saxelmZRvanelo 
winadadebebi 

sisxlis 
samarTlis 

saqmeze ganaCenis 
formis,  misi 

dasabuTebulob-
isa da teqstis 
stilistikuri 
gamarTulobis 

problema“ 
 

samoqalaqo 
kodeqsis 
komentari 

 

 

 

 

 

q. Tbilisi, 
gamomcemloba 
,,meridiani~ 

 

 

Tb. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tbilisi, 

GIZ 

 
 
 
 
 
 

251 gv. 
 
 
 
 
 

gv. 170-173 

anotaciebi qarTul enaze 

sazRvargareTis qveynebis samarTlis istoriis saxelmZRvanelo 
gaTvaliswinebulia samarTlis da saerTaSoriso samarTlis programis 
studentebisaTvis da samarTlis istoriiT dainteresebuli farTo 

mkiTxvelisaTvis. saxelmZRvanelo, samarTlis istoriis Seswavlis, 

civilizaciuri, qronilogiuri da sivrcoblivi meTodebis gamoyenebiT, miocavs 

informacias saxelmwifo samarTlis, samarTlis wyaroebis, kerZo samarTlis, 
sisxlis samarTlis institutebsa da sasamarTlo organizaciasa da process 

Zveli aRmosavleTis, antikuri samyaros, adreuli Sua saukuneebis, 

ganviTarebuli Sua saukuneebis periodSi da axal xanaSi. 

ekaterine Sengeliasa da roman Sengelias saxelmZRvaneloSi ganxilulia 
ojaxTan da memkvidreobasTan dakavSirebuli samarTlebrivi sakiTxebi. 
aRniSnuli sakiTxebi ganxilulia sasamarTlo, sanotaro praqtikisa da 
sazRvargareTis qveynebis gamocdilebis safuZvelze. naSromSi asaxulia 
samoqalaqo kanonmdeblobaSi ukanasknel periodSi Setanili arsebiTi 
xasiaTis cvlilebebi. 
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i. dvaliZis, g. TumaniSvilisa da n. gvenetaZis saxelmZRvanelo daexmareba 

studentebs da dainteresebul pirebs calkeuli SemTxvevebis (kazusebis) swor 

analizSi da maTi daskvnis stilSi amoxsnaSi. igi Seaswavlis zemoxsenebul 
pirebs kazusis amoxsnis meTodologias da gauadvilebs miRebuli Teoriuli 

codnis praqtikaSi sworad gamoyenebaSi. amasTan erTad daexmareba maT sakuTari 

poziciebis sworad dasabuTebaSi. 

anotacia irakli dvaliZisa da giorgi maxarobliSvilis saxelmZRvaneloze: 

kvlevas daeqvemdebara sisxlis samarTlis Semdegi normebi: 
muxli 190. kanonieri samewarmeo saqmianobisaTvis xelis SeSla 
muxli 192. ukanono samewarmeo saqmianoba 
muxli 193. cru mewarmeoba 
muxli 202. insaideruli informaciis, komerciuli an sabanko saidumloebis 
Semcveli informaciis ukanonod Segroveba, gadacema, gaxmaureba an 
gamoyeneba 
muxli 2051 qonebis gadamalva moCvenebiTi an/da TvalTmaqcuri garigebiT 
muxli 207. gadaxdisuunarobis saqmis warmoebis gaxsnis Sesaxeb gancxadebis 
Seutanloba gadaxdisuunarobisas 
muxli 220. uflebamosilebis borotad gamoyeneba 
muxli 2201 gulgriloba 
Tanamedrove ekonomikur-kapitalistur urTierTobebSi samewarmeo da 
ekonomikur danaSaulTa odenoba zrdadi statistikiTa da kombinaciuri 
mravalferovnebiT gamoirCeva. aucilebelia ganimartos samewarmeo da 
ekonomikur danaSaulTa represiuli (sisxlissamarTliseuli) norma-
debulebebi Sesabamisi momijnave da dakavSirebul disciplinebTan 
integraciaSi. samewarmeo Tavisufleba ar niSnavs saxelmwifos neitralur 
subieqtad warmoCinebas. Sesabamisad, aucilebelia sisxlissamarTlebrivi 
regulaciebi, vinaidan samewarmeo saqmianobac erTian saxelmwifo politikis 
da sazogadoebrivi interesebis Semadgeneli nawilia. araerTi 
sakanonmdeblo cvlilebis Semdeg ar arsebobs mocemuli sakiTxis 
kompleqsuri  safuZvliani gamokvleva, sadac TeoriulTan erTad 
praqtikuli problematika gaanalizebulia da gakeTebulia Sesabamisi 
mecnieruli daskvnebi. aRniSnul danaSaulebze aqamde ar ganxorcielebula 
samarTlis ori damoukidebeli dargis (sisxlis samarTlis da 
sakorporacio samarTlis) specialistTa erToblivi kvleva.  
formaluri-iuridiuli (dogmaturi) da  kvlevis sxva  meTodiT dadginda 
zemoaRniSnuli normebis moqmedebis farglebi. sasamarTlo praqtikisa da 
samecniero literaturis analizis safuZvelze ganimarta Sesabamisi normebi 
da gakeTdeba sakanonmdeblo winadadebebi.safuZvliani samecniero naSromis 
Seqmna xels Seuwyobs normaSefardebiT saqmianobis marTebulad da 
efeqtianad warmarTvas. 
 
nino gogniaSvilis naSromSi ganxilulia kriminalistikis kursis 
meTodologiis, kriminalistikis teqnikis, kriminalistikis taqtikisa da 
calkeul danaSaulTa gaxsnis meTodikis mniSvnelovani sakiTxebi. wigni 
gankuTvnilia umaRlesi saswavleblebis studentebis, eqspert-
kriminalistebisa da Sinagan saqmeTa saministros akademiis studentebisa da 
msmenelebisaTvis.  naSromi aseve daexmareba sagamoZiebo organoebis 
TanamSromlebs, mosamarTleebs, advokatebsa da aRniSnuli sakiTxebiT 
dainteresebul mkiTxvels. 
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krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

lado Wanturia 
 
 
 
 

daviT 
bostoRanaSvili 

 
 
 
 
 
 

marina gariSvili 
 
 
 
 
 

qeTevan eremaZe 
 
 
 
 
 
K 

kristofer osakve  
(Targmani Tamar 

SoTaZis) 
 
 
 
 

guram naWyebia 
 
 
 
 
 
 

ana xaraiSvili, 
giorgi kikvaZe, 
Tamar bazRaZe, 
klaus hopti 

qarTuli 
sasamarTlo 
praqtikis 
mimoxilva 

 
samarTlisa da 
politikuri 
azrovnebis 
istoriis 

narkvevebi, wigni 

III 

 
samarTlisa da 
politikuri 
azrovnebis 
istoriis 

narkvevebi wigni III 

 
Kkanonis winaSe 
Tanasworoba 

rogorc 
Tavisuflebis 

garantia 
 
 

”anglo-amerikul 
samarTalSi 

moraluri zianis 
cneba 

klasifikacia da 
anazRaureba” 

 
zogierTi 

sakanonmdeblo 
winadadebis 

meTodologiuri 
dasabuTebis 
problema 

 
 

sakorporacio 
samarTlis 
krebuli 

ibeWdeba 
 
 
 
 

gamomcemloba 

“meridiani”, 
Tbilisi 

 
 
 
 

Tbilisi, 
meridiani 

 
 
 
 
 

Tbilisi, 
gamomcemloba 
“iuristebis 
samyaro” 

 
 

Tbilisi, 2015  
Ggamomcemloba 
“iuristebis 
samyaro” 

 
 
 

Tb. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tbilisi, 
meridiani 

62 gv. 
 
 
 
 

8 gv. (143-150) 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 

210 gverdi 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

gv. 5-26 
 
 
 
 
 
 
 
 

216 
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anotaciebi qarTul enaze 

daviT bostoRanaSvilis naSromi warmoadgens Targmans saeklesio samarTlis 
saxelmZRvanelodan, n. suvorovi, saeklesio samarTlis saxelmZRvanelo, 1908 
w. 

marina gariSvilis statia „daviT bagrationis - qarTveli ganmanaTlebeli“, 

romelSic aRwerilia  qarTl-kaxeTis ukanaskneli mbrZaneblis samarTlis 

filosofiaSi gaweuli Rvawli, misi samarTlebrivi da filosofiuri naSromebis 

mixedviT. 

 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

giorgi 
daviTaSvili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
giorgi 

daviTaSvili 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
giorgi 

daviTaSvili 
 
 
 
 
 
 
 

irma xarSilaZe 
 

sazogadoebis 
winaaRmdeg 
mimarTuli 
danaSaulebi 

qarTuli CveulebiTi 

(xalxuri) samarTlis 

mixedviT; samarTlis 

Jurnali, 

(gadacemulia 

dasabeWdad) 
 

danaSaulis 
ganucxadeblobisTvis 

pasuxismgeblobis 
zogierTi aspeqti 
vaxtang meeqvses 

samarTlis wignis 

mixedviT; krebuli: 
samarTlisa da 
politikuri 

azrovnebis istoriis 
narkvevi 

 
sxeulis dazianeba 
rogorc danaSauli 
qarTul CveulebiT 

samarTalSi; krebuli 
samarTlisa da 
politikuri 

azrovnebis istoriis 
narkvevi 

 
administraciuli 
gadacdomisa da 

2015, #1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#3 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
#3 
 
 
 
 
 
 
 
 

meeqvse gamocema 
 

Tbilisi, 
universitetis 
gamomcemloba 
 
 

 

 

 

 

 

 
gamomcemloba 

„meridiani“, 

Tbilisi 2015 
 
 
 

 

 

 

 

 
gamomcemloba 
„meridiani“, 
Tbilisi 2015 

 
 
 
 
 
 

gadacemulia 
dasabeWdad 

24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47 
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konstantine 
korkelia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

besarion zoiZe 
 
 
 
 
 
 
 

lado Wanturia 
 
 
 
 

lado Wanturia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sisxlis samarTlis 
danaSaulis gamijvnis 

samarTlebrivi 

problemebi, 
samxreT kavkasiis 

iuridiuli Jurnali 
 

bavSvTa uflebaTa 
dacva Svilad ayvanis 

sferoSi: 
saerTaSoriso 

gamocdileba da 
mdgomareoba 

saqarTveloSi, 
statiaTa krebulSi: 

konstantine 
korkelia (red.), 

adamianis uflebaTa 
evropuli 

standartebis 
gavlena saqarTvelos 
kanonmdeblobasa da 

praqtikaze 
 

konstituciis 
normebis 

konstituciurobis 
Semowmebis 

problemebi, Jurn. 

„sakonstitucio 

samarTlis mimoxilva“ 

 
Человек открывший 

юристам окно в Европу, 
rolf kniperis 

saiubileo krebuli 
yazaxeTSi 

 

„mewarmeTa Sesaxeb“ 
saqarTvelos kanonis 
reformis ZiriTadi 

mimarTulebebi, 

wignSi: samarTlisa da 
politikuri 

azrovnebis istoriis 

narkvevebi, wigni III, 
eZRvneba profesor 

ivane surgulaZes, 
redaqtori goCa 

feraZe 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ivlisi 2015 №8 
 
 
 
 
 
 
 

ibeWdeba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

saqarTvelos 
sakonstitucio 

sasamarTlo; 
ilia WavWavaZis 
saxelmwifo 
universiteti 

 
 
 
 
 
 

 
 

Tbilisi, 
gamomcemloba 

„meridiani“, 
2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gv. 3-16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gv. 650-666 
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lali 
fafiaSvili 

 
 
 
 
 
 
 
 

marina 
gariSvili 

 
 
 
 
 
 
 
 

marina 
gariSvili 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

goCa feraZe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„piradi cxovrebis 
xelSeuxebloba 
piradi Cxrekisas 

mobilur 
telefonebTan 
mimarTebiT“ 

sakonstitucio 
samarTlis mimoxilva 

 

prof. igor isaevis 
monografiaze 

„kanonis 

miTologemebi. 
samarTali da 

literatura“ 
micemuli recenzia 
Tsu iuridiuli 

fakultetis Jurnali 
 

samarTlis doqtoris 
samecniero xarisxis 

mosapoveblad 

warmodgenil, giorgi 
naneiSvilis  

sadisertacio 

naSromze  - 

„samarTlis 
namdviloba da 

normatiuli faqtebis 
dasabuTebis 

gamocdileba“                                                       
luarsab 

andronikaSvilis mier 
micemuli 

recenzia - rusuli 
enidan Targmna 

 
„samarTlis istoriis 
mecnieruli kvlevis 

saTaveebTan“, 

(eZRvneba prof. 
iv.surgulaZis 

xsovnas), krebulSi: 
goCa feraZe (red.), 
samarTlisa da 
politikuri 

azrovnebis istoriis 
narkvevebi 

 

 

2015 w. ivlisi, 
#8 

 
 
 
 
 
 

 
2016 wlis #1, 
gadacemulia 
dasabeWdad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tomi III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tbilisi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tbilisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tbilisi 

gamomc. 

„merediani“ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

69-85 (16 
gverdi) 

 
 
 
 
 
 

 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gv. 5-27 
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goCa feraZe 
 
 
 
 
 

 
xaTuna loria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tamar zarandia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

qeTevan eremaZe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ekaterine 
Sengelia 

 
 
 

 
 

irina aqubardia 
 
 

„uZvelesi 
sasamarTlo 

procesi qarTveli 
saxelmwifo 

bralmdeblebis 

monawileobiT“ 

 
sajaro 

informaciis 
gacemis zogierTi 
aqtualuri sakiTxi 

saqarTvelos 
zogadi 

administraciuli 
kodeqsis mixedviT, 

wignSi: guram 
naWyebia – 75, 
saiubileo 
krebuli 

 
`sasaqonlo 

sawyobSi mibarebis 
xelSekrulebis 
arsi, elementebi 
da principebi~, 

Jurn. 
`marTlmsajuleba 

da kanoni~ 
 
 

“Tavisufleba 
konstituciis 

farglebSi da Tavad  
konstituciis 

gaazrebis 
Tavisufleba”, 
saqarTvelos 

konstituciis 20 
wlisTavisadmi 

miZRvnili statiaTa 
krebuli 

 
mikrosafinanso 
organizaciis 
samarTlebrivi 

regulireba qarTuli 
kanonmdeblobis 

mixedviT 
 

saproceso 
kanonmdeblobis 

liberalizacia da 

tomi III 
 
 
 
 
 

 
gadacemulia 
dasabeWdad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#5, 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

gagzavnilia 
dasabeWdad 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
cxovreba da 
kanoni, #1(29) 

 
 
 

 
 

saqarTvelos 
teqnikuri 

universitetis 

Tbilisi 

gamomc. 

„merediani“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tbilisi, 
saqarTvelos 

uzenaesi 
sasamarTlosa 

da 
saqarTvelos 
mosamarTleTa 
asociaciis 
iuridiuli 
Jurnali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tbilisi, 
guram 

TavarTqilaZis 

gv. 408-431 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21 gv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 gv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 gv. 
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irina aqubardia 
 
 
 
 
 
 
 
 

giorgi 
TumaniSvili 

 
 
 

moris 
SalikaSvili, 

Tornike 
nemswveriZe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sulxan oniani 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

zurab maWaraZe 
 
 
 
 
 

mxareTa Tanasworoba, 
prof. SoTa 
fafiaSvilis 

saiubileo krebuli 
 
 

ganridebis 
instituts 

srulyofis Sesaxeb, 
wignSi: guram 
naWyebia – 75, 

saiubileo krebuli 
 

braldeba da misgan 
gadaxra sisxlis 
samarTlis saqmis 

arsebiTi ganxilvis 

dros, samarTlis 
Jurnali 

 
yaraCoRelebidan 

`kanonier 
qurdebamde~ - 
evoluciis 

savaraudo variacia, 
T. wereTlis 

saxelmwifosa da 
samarTlis 
instituti, 

samarTlisa da 
politikuri 

azrovnebis istoriis  
narkvevebi 

 
`codvis mokidebis 
mniSvnelobisaTvis~ 

 T. wereTlis 
saxelmwifosa da 

samarTlis 
instituti, 

samarTlisa da 
politikuri 

azrovnebis istoriis  
narkvevebi 

 
kontrasignaciis 

meqanizmi (qarTuli 
sinamdvilis mokle 
analizi), krebuli: 

saxelmwifo 
mmarTvelobis 

modelebi: 

gamomcemloba, 
gadacemulia 
dasabeWdad 

 
 
 

gadacemulia 
dasabeWdad 

 
 
 
 

 
gadacemulia 

gamosaqveyneblad 
 
 
 
 
 

wigni 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wigni 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mzad aris 
dasabeWdad 

 
 
 
 
 

saswavlo 
universitetis 
saerTaSoriso 
samecniero-
praqtikuli 
Jurnali 

 
 
 
 
 

 
 

Tbilisi, Tsu 
iuridiuli 
fakulteti 

 
 
 
 

Tbilisi, 
gamomc. 

meridiani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tbilisi, 
gamomc. 

meridiani 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tbilisi 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gv. 499-556 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gv. 346-381 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
9 
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Tamar RvamiCava 

 
 
 
 
 
 
 

Tamar zoiZe 
 
 
 

 
 

giorgi 
maxarobliSvili 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

giorgi 
maxarobliSvili 

 
 
 
 
 

qeTevan 
qoCaSvili 

 
 
 
 
 
 

qeTevan 
qoCaSvili 

 
 
 

saqarTvelos 
sakonstitucio 
sinamdvile da 
perspeqtiva 

 
Kkasaciis mizani da 

farglebi 
administraciul 
procesSi, Tsu 
iuridiuli 
fakultetis 

samarTlis Jurnali 
 

sakuTrebis uflebis 
cneba da Sinaarsi, 

Jurn. `kerZo 
samarTlis 
mimoxilva~ 

 
gamWoli 

pasuxismgeblobis 

doqtrina: 
kreditoris dacvis 

saSualeba da 
SezRuduli 

pasuxismgeblobis 
gamoricxvis 

marTlzomieri 
meqanizmi, wignSi: 

guram naWyebia – 75, 
saiubileo krebuli 

 
germanuli 

dualisturi sistema: 

gamocdileba, 

Toeriebi, 
reformireba 

(Targmani) 

 
“vazrovneb, 

maSasadame varsebob” 
(varsebob, rogorc  
uflebis subieqti, 
Jurn. “samarTlis 

Jurnali” 
 

Nneba da nebis 
gamovlena 

(metasamarTlebrivi 
da civilisturi 

gaazreba) 

 
 
 
 
 
 

gadacemulia 
dasabeWdad 

 
 
 
 
 

#1, 2015 
 
 
 
 
 

momzadebulia 
gamosacemad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sakorporacio 
samarTlis 

krebuli, III 

 

 
 
 

2015, #1 
 
 
 
 
 
G 

gadacemulia 
prof. T niniZis 

saiubileo 
krebulSi 

gamosacemad 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

daviT 
batoniSvilis 
samarTlis 
institutis 

gamomcemloba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tbilisi, 
meridiani 

 
 
 
 
 

Tbilisi,  
Tsu-is 

gamomcemloba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

13 gverdi 
 
 
 
 
 
 
 

gv. 5-27 
 
 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
gv. 177-214 
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Tamar SoTaZe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tamar SoTaZe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lavrenti 
maRlakeliZe 

 
 
 
 

Temur 
cqitiSvili 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 „samomavlo 

sakuTrebis uflebis 

aRiarebis problemebi 

qarTul 

marTlmsajulebaSi 

(Tbilisis 

saapelacio 

sasamrTlos 

administraciul 

saqmeTa palatis 

2012 wlis 5 ivnisi 
gadawyvetilebis  

analizi)“, “samarTali 
da msoflio” 
saerTaSoriso 
samecniero 

referirebadi 
Jurnali, specialuri 

gamoSveba 
 

“usafuZvlo 
gamdidrebis 
institutis 

Taviseburebani 

anglo–amerikul 

samarTalSi”, 
Pprofesor niniZis 
saiubileo krebuli 

 
bralis genezisi 
qarTul sisxlis 

samarTalSi, 

„marTlmsajuleba da 

kanoni“ 

 
simTvraleSi 

ganxorcielebuli 
marTlsawinaaRmdego 

qmedebis 
kvalifikaciisaTvis 

(istoriuli da 
SedarebiT-

samarTlebrivi 
aspeqtebi), 

samarTlisa da 
politikuri 

azrovnebis istoriis 
narkvevebi, eZRvneba 

profesor iv. 

2, 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
mzaddeba 

gamosaqveyneblad 
 
 
 
 
 
 

 
 

#5 
 
 
 
 
 

me-3 tomi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tbilisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

q. Tbilisi, 
saqarTvelos 
mosamarTleTa 
asociaciis 
Jurnali 

 
Tbilisi, 

gamomcemloba 
`meridiani” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71-80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
14 
 
 
 
 
 
 
 

 

gv. 90-106 

sul - 16 
gverdi 

 
 
 

627-650 
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Temur 
cqitiSvili 

 
 
 
 
 
 
 

irine 
xerxeuliZe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
besik 

meurmiSvili 
 
 
 
 

besik 
meurmiSvili 

 
 
 
 
 

besik 
meurmiSvili 

 
 
 
 

guram naWyebia 
 
 
 
 
 
 

surgulaZis 110 wlis 
iubiles 

 
damnaSavis warsuli 

nasamarTlobis 
mniSvneloba 
proporciuli 

sasjelis 
SefardebisTvis, 
samxreT kavkasiis 

iuridiuli Jurnali 
 

“aucilebeli 
mogeriebis farglebi 
qarTuli da anglo-

amerikuli 
kanonmdeblobis 

mixedviT”,A 
(DGStZ) 

Deutsch – Georgische 
Strafrechtszeitschrift 

qarTul-germanuli 
sisxlis samarTlis 

Jurnali 
 

sisxlissamarTlebrivi 
devnis dawyeba piris 
braldebulad cnobiT, 

saerTaSoriso 
samecniero Jurnali 

„inteleqtuali“ 
 

mosazrebebi 
sisxlissamarTlebrivi 
devnisa da braldebis 
Tanafardobis Sesaxeb; 

saerTaSoriso 
samecniero Jurnali 
„inteleqtuali“, 2015 

 

Characteristics of Initiating 
Criminal Prosecution in 

England and France, IBSU 
Journal of Social                                                                      
Sciences, 2015 

 
„gadavardes Tu ara 

iuristi 
filosofiaSi?“ 
„filosofiuri 

Ziebani“ 
 
 

 
 

 
#6, gadacemulia 
gamosaqveyneblad 

 
 
 
 
 
 
 
 

#1, 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#30 
 
 
 
 
 

gadacemulia 
dasabeWdad 

 
 
 
 
 

Tbilisi 
 
 
 
 
 

t. XIX 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Tbilisi 

 
 
 
 
 
 
 
 

berlini, 
germania, 

eleqtronuli 
formati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tbilisi 
 
 
 
 
 

Tbilisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tbilisi 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 (rva) 
gverdi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

140-147 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gv. 91-105 
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guram naWyebia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

qeTevan 
mWedliSvili-

hedixi 
 
 
 
 

ediSer 
futkaraZe 

 
 
 
 
 

Tamar ebraliZe 
 
 
 
 

Tamar ebraliZe 
 
 
 
 
 
 

SoTa biWia 

bralisa da misi 
formebis erTianobis 

problema 
sasamarTloSi, 

(gulgrilobis cneba 
bralis formebis 
problematikaSi), 
saerTaSoriso 

samecniero Jurnali 
„samarTali da 

msoflio“ 
 

«SeniSvnebi 
arasrulwlovanTa 
marTlmsajulebis 
kodeqsze» Jurnali 

»samarTali da 
msoflio» 

 
sasjelis 

samarTlebrivi 
regulireba da 

sasamarTlo praqtika 
saqarTveloSi, 

,,cxovreba da kanoni“ 
 

„danaSaulis 
provokacia“, oTar 

gamyreliZis 
saiubileo krebuli 

 
„komerciuli 

mosyidva“, TinaTin 
wereTlis 

saxelmwifosa da 
samarTlis 

institutis „macne“ 
 

pasuxisgebaSi micemis 
xandazmulobis vadis 
gamoZiebis dawyebamde 

gasvlis 
procesualuri 

Sedegi, wignSi: guram 
naWyebia – 75, 

saiubileo krebuli 

2015, 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 weli, 2 
 
 
 
 
 
 

2015 w. №1 
 
 
 
 
 
 

gadacemulia 
gamosaqveyneblad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gadacemulia 
dasabeWdad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tbilisi, 
gamomcemloba 

«dani» 

gv. 26-32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 

gv. 22-35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 

anotaciebi qarTul enaze 

giorgi daviTaSvilis statia - sazogadoebis winaaRmdeg mimarTuli danaSaulebi 
qarTuli CveulebiTi (xalxuri) samarTlis mixedviT (anotacia) 

statia Sedgeba Sesavlis, oTxi Tavisa da daskvnisagan. aRniSnuli danaSaulebi 
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ganxilulia me-19-20 saukunis eTnografiuli monacemebis safuZvelze. ZiriTadad 

naSromi efuZneba gamouqveynebel saarqivo monacemebs. naSromSi cal-calkea 

ganxiluli sazogadoebis winaaRmdeg mimarTuli danaSaulebi: sazogadoebis Ralati, 

eklesiisa da jvar-xatis gatexva, saerTo (sasoflo-saTemo) da jvar-xatebis qonebis 

xelyofa, sazogadoebaSi prerogativis mopovebisken swrafva. saqarTvelos mTis 

regionebSi sazogadoebis (Temis) Ralatad iTvleboda sazogadoebis (Temis) 

Tavisuflebis xelyofa, mtris daxmareba sakuTaro Tem-soflis asaklebad. 
sazogadoebis winaaRmdeg mimarTul umZimes danaSaulad qarTuli CveulebiTi 

samarTali Tvlida eklesiis da jvar-xatis gatexvas. svanuri CveulebiTi samarTlis 

Tanaxmad, eklesiis gaZarcva sikvdiliT dasjas iwvevda, xolo fSav-xevsureTSi jvar-

xatis gatexva Temis Ralatis, rogorc danaSaulis SemadgenlobaSi Sedioda da 

Sesabamisad umZimes danaSaulTa ricxvs miekuTvneboda. saqarTvelos mTianeTSi, sadac 

ar  iyo wodebriv-uflebrivi gansxvaveba, uaRresad negatiurad aRiqmeboda 
sazogadoebis nebismieri wevris swrafva TanamoTemeebTan SedarebiT raime privilegiis 

(uflebrivi, qonebrivis) mopovebisaken. aseTi qmedeba aq sazogadoebis winaaRmdeg 

mimarTul danaSaulad iTvlebida. naSromSi TiToeuli es danaSauli saqarTvelos 
sxvadasxva kuTxis CveulebiTi samarTlis mixedviTaa ganxiluli. 

giorgi daviTaSvilis statia - danaSaulis ganucxadeblobisTvis pasuxismgeblobis 

zogierTi aspeqti vaxtang meeqvses samarTlis wignis mixedviT (anotacia) 

statia ZiriTadad efuZneba vaxtang meeqvses samarTlis wignis 236-e muxlSi 

gadmocemul normas, romlis mixedviTac, rjulis Ralatisa da mefis orgulobis 

ganucxadebloba danaSaulad iTvleba da iseTive pasuxismgeblobas iTvaliswinebs, 

rogorsac am danaSaulis Cadena. am danaSaulTa ganucxadeblobis dasjadobis 

daweseba ganpirobebuli iyo am danaSaulTa sajaro-samarTlebrivi xasiaTiT, xolo 

kerZo xasiaTis danaSaulTa ganucxadebloba ki kriminalizebuli ar yofila. statiaSi 
es sakiTxi ganxilulia vaxtangis samarTlis wignis sxva zogierT muxlTan 

mimarTebaSi. aseve gaanalizebulia garkveuli monacemebi danaSaulis 

ganucxadeblobis dasjadobis Sesaxeb vaxtang meeqvses Semdgom periodSi, kerZod, me-18 

saukunis meore naxevarSi. 

giorgi daviTaSvilis statia - sxeulis dazianeba rogorc danaSauli qarTul 

CveulebiT samarTalSi (anotacia) 

naSromi Sedgeba Sesavlisa da sami Tavisagan. naSromSi ganxilulia sxeulis 

dazianebasTan, rogorc danaSaulTan dakavSirebuli zogadi aspeqtebi. kerZod, 

mocemulia daWra-dasaxiCrebis, rogorc danaSaulis zogadi daxasiaTeba qarTul 

CveulebiT samarTalSi danaSaulis subieqturi mxaris, Tanamonawileobis, 

pasuxismgeblobis damamZimebeli da Semamsubuqebeli garemoebebis TvalsazrisiT. 

gaanalizebulia daWra-dasaxiCrebis gamomwvevi mizezebi, ZiTiadad saqarTvelos mTis 

regionebis mixedviT. calkea mocemuli aRniSnuli  danaSaulis gavrcelebulobis 

sakiTxi da SuRlis, keWnaobis Taviseburebani saqarTvelos mTianeTSi. calke Tavi 

eTmoba sxeulis dazianebis, rogorc danaSaulis klasifikacias misi simZimis mixedviT. 
Tavdapirvelad ganxilulia sxeulis dazianebis klasifikacia svanuri CveulebiTi 

samarTlis mixedviT. kvlevis Tanaxmad, svanuri CveulebiTi samarTali simZimis 

mixedviT sxeulis sami saxis dazianebas gamoyofs: 1. mZime daWra, rac gulisxmobs 

pirovnebis dasaxiCrebas da saxis waruxocel damaxinjebas, 2. adamianis sxeulis 

dazianeba, romelsac ar mohyolia dasaxiCreba da saxis waruxoceli damaxinjeba, 
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Tumca aucileblad gulisxmobs adamianis dasisxlianebas. es ki SeiZleba momxdariyo 

rogorc basri iaraRiT daWriT, ise cemiT. 3. sxeulis yvelaze msubuqi xasiaTis 

dazianeba, rac gulisxmobs dazianebis miyenebas gartymis, cemis Sedegad, rasac ar 

mohyolia sisxlis gamodena. sxeulis dazianebis msgavs klasifikacias vxvdebiT 

xevsurul CveulebiT samarTalSic. naSromSi ganxilulia aseve sxeulis dazianebis 
simZimis xarisxis ganmapirobebeli faqtorebi qarTuli CveulebiTi samarTlis 

mixedviT. kvlevis Sedegad dadgenilia, rom am faqtorebs miekuTvneba: Wrilobis 

adgimldebareoba, Wrilobis sidide, Wrilobis siRrme, iaraRis saxeoba, riTac 

miyenebuli iyo Wriloba, miyenebuli WrilobiT gamowveuli janmrTelobis zianis 

xarisxi. 

samarTlis doqtoris samecniero xarisxis mosapoveblad warmodgenil, giorgi 

naneiSvilis  sadisertacio naSromze  - „samarTlis namdviloba da normatiuli 

faqtebis dasabuTebis gamocdileba“ luarsab andronikaSvilis mier micemuli 

recenzia - rusuli enidan Targmna (anotacia) 

gamoCenili qarTveli iuristis luarsab andronikaSvilis mier prof g. naneiSvilis 

samarTlis doqtoris akademiuri xarisxis mosapoveblad, Sesrulebul disertaciaze 

micemuli recenzia, romelSic Sefasebulia aramxolod disertantis samecniero 

kvlevis Sedegebi samarTlis filocofiis sferoSi, aramed gamoTqmulia metad 

Rirebuli mosazrebebi mecnierebis aRniSnul sferoSi. recenziis qarTulenovani 

teqsti dRemde ar moipoveboda. 

lali fafiaSvilis statia -„piradi cxovrebis xelSeuxebloba piradi Cxrekisas 
mobilur telefonebTan mimarTebiT“ (anotacia) 

mobiluri telefonebis Cxrekisas iqmneba personaluri da saqmesTan kavSirSi ar 
myofi piradi xasiaTis informaciis Semcveli fotosuraTebis, mesijebis, meilebis, 
Canawerebis da a.S. xelSeuxeblobis xelyofis safrTxe, romelic gansakuTrebiT 
maRalia dakavebis adgilze mobiluri telefonis Cxrekis warmoebisas, rodesac 
praqtikulad ar da ver xerxdeba mobiluris SigTavsis dasaTvaliereblad 
specialuri softebis da programebis gamoyeneba, ramac unda uzrunvelyos 
rogorc telefonSi arsebuli informaciis dazianebis prevencia, aseve saqmesTan 
kavSirSi ar myofi informaciis xelSeuxebloba.  statiaSi ganxilulia piradi 
cxovrebis xelSeuxeblobis problematuri aspeqtebi piris dakavebisas mobiluri 
telefonis Cxreka-amoRebasTan mimarTebiT da SemoTavazebulia konkretuli 
winadadebebi saproceso kanonmdeblobis da sasamarTlo praqtikis 
srulyofisaTvis. 

ekaterine Sengelias naSromSi ganxilulia mikrosafinanso organizaciis Seqmnisa 
da saqmianobis wesi. aseve mmarTvelobis organoebis kompetencia. aRniSnuli 
sakiTxebi ganxilulia qarTuli kanonmdeblobisa da registrirebuli 
mikrosafinanso organizaciebis wesdebis analizis safuZvelze. 

giorgi TumaniSvilis statia - braldeba da misgan gadaxra sisxlis samarTlis 
saqmis arsebiTi ganxilvis dros (anotacia) 

sisxlis samarTlis procesSi saqmis arsebiTi ganxilvis sagani ganisazRvreba 
braldebis Sesaxeb prokuroris dadgenilebiT. braldebis mxares arsebuli 
mtkicebis tvirTidan gamomdinare, prokurorma braldebis farglebSi unda 
amtkicos braldebulis mier inkriminirebuli danaSaulis Cadena. rogorc wesi, 
wminda SejibrebiT, e.w. adversalur sisxlis samarTlis procesSi, mosamarle ar 
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unda gascdes saqmis arsebiTi ganxilvis sagans da miiRos saboloo 
gadawyvetileba braldebulisTvis wardgenili braldebis farglebSi. braldebis 
farglebi danaSaulis kvalifikaciasTan erTad moicavs aseve inkriminirebuli 
qmedebis faqtobriv garemoebebs, anu im faqtebsa da garemoebebs, romlebic 
braldebis mxaris SefasebiT warmoadgens konkretul danaSauls. sasamarTlo 
praqtikaSi problema iCens maSin Tavs, rodesac aris Seusabamoba bralebiT 
gansazRvrulsa da sasamarTloSi mtkicebulebebis gamokvlevis Sedegad dadgenil 
qmedebis faqtobriv garemoebebSi, anu rodesac adgili aqvs braldebidan 
faqtobriv gadaxras. aseT SemTxvevasTan gvaqvs saqme, roca sasamarTloSi dgindeba 
braldebulis mier bralad wardgenili qmedebis Cadena, Tumca Seusabamobaa 
qmedebis ganxorcielebis xerxSi, droSi, adgilSi an danaSauliT xelyofil 
obieqtSi. problematuria aseve SemTxveva, rodesac sasamarTloSi adgili aqvs 
braldebidan samarTlebriv gadaxras, kerZod, roca braldebiT wardgenili 
qmedebis nacvlad dgindeba braldebulis mier sxva danaSaulis Semadgenlobis 
ganxorcieleba. sakiTxavia, SeuZlia Tu ara mosamarTles msgavs SemTxvevebSi 
gascdes braldebis farglebs da piri cnos damnaSaved an gadaakvalificiros 
bralad wardgenili qmedeba da msjavri dasdos braldebuls braldebiT 
gauTvaliswinebeli danaSaulis CadenisaTvis. aRniSnuls sakiTxTan dakavSirebiT 
saqarTveloSi Camoyalibda araerTgvarovani sasamarTlo praqtika. calkeuli 
mosamarTleebi braldebidan gadaxris SemTxvevebSi eridebian danaSaulis 
gadakvalificirebas SedarebiT naklebad mZime danaSaulis Semadgenlobaze da 
gamoaqvT gamamarTlebeli ganaCeni. amasTan, arsebobs iseTi gadawyvetilebebic, 
rodesac mosamarTle ar eTanxmeba braldebis mxares wardgenil braldebaSi da 
braldebuls damnaSaved cnobs msgavsi simZimis (an SedarebiT naklebad mZime), 
Tvisobrivad da materialur-samarTlebrivad msgavsi danaSaulis CadenisTvis. 
ufro metic, sasamarTlo praqtika icnobs iseT gadawyvetilebasac, sadac 
braldebuli gamarTlda wardgenil braldebaSi da msjavri daedo mas 
Tvisobrivad da  materialur-samarTlebrivad gansxvavebuli danaSaulis 
CadenisTvis.  

naSromi warmoadgens mcdelobas, gansazRvros braldebis funqcia da 
SesTavazos mkiTxvels braldebisgan gadaxris calkeul SemTxvevebSi problemis 
gadaWris gzebi. 
 

lavrenti maRlakeliZis statia - bralis genezisi qarTul sisxlis samarTalSi 
(anotacia) 

 
qarTul sisxlis samarTlis dogmatikaSi ganzraxvisa da 

marTlwinaaRmdegobis Segnebis problema, tradiciulad, samecniero diskusiis 
sagans warmoadgens. dogmatikosebs Soris am institutis Sinaarsobriv mxaresTan 
dakavSirebiT erTiani pozicia ar arsebobs. es ganpirobebulia, upirveles yovlisa, 
sxvadasxva periodSi moRvawe qarTvel mecnierTa mier Camoyalibebuli da Semdgom 
sisxlis samarTlis literaturaSi damkvidrebuli araerTgvarovani Sexedulebebis 
simravliT.  
      qarTul sabWoTa sisxlis samarTlis dogmatikaSi sazogadoebrivi 
saSiSroebis Segneba (marTlwinaaRmdegobis Segneba) ganixileboda rogorc 
ganzraxvis erT-erTi komponenti, xolo Tavad ganzraxva, rogorc bralis erT-erTi 
forma. 
      Tanamedrove qarTul sisxlis samarTalSi kvlavac aqtualuria am sakiTxTan 
mimarTebaSi samecniero msjeloba. azrTa sxvadasxvaobas iwvevs am cnebebis adgili 
da Sinaarsi danaSaulis erTian sistemaSi. marTalia, Sinaarsobrivi TvalsazrisiT, 
dRes moqmed sisxlis samarTlis kodeqsSi mocemuli normebi erTgvarad 
gansxvavdeba adre moqmedi sisxlis samarTlis kodeqsis analogiuri normebisgan, 
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magram es cvlileba, SeiZleba iTqvas, rom ganzraxvisa da marTlwinaaRmdegobis 
Segnebis urTierTmimarTebis sakiTxsa da maT adgils danaSaulis sistemaSi 
naklebad exeba. 
      winamdebare statiaSi gaanalizebulia qarTuli sisxlis samarTlis 
dogmatikis mixedviT ganzraxvisa da marTlwinaaRmdegobis Segnebis 
urTierTmimarTebis problemis istoriuli ganviTarebis etapebi,  ris Semdegac 
warmodgenilia Sesabamisi samarTlebrivi daskvnebi da regulaciebi aRniSnul 
sakiTxTan dakavSirebiT. 
 
samecniero statia ”aucilebeli mogeriebis farglebi qarTuli da anglo-
amerikuli kanonmdeblobis mixedviT”, 2015 wlis farglebSi Sesrulda da 
gadacemulia dasabeWdad axlad daarsebuli qarTul-germanuli sisxlis 
samarTlis  eleqtronuli Jurnalis pirvelsave nomerSi. statia exeba aucilebel 
mogeriebas,Progorc gamamarTlebel garemoebas da aanalizebs misi 
marTlzomierebis farglebs rogorc qarTul, da Sesabamisad kontinentaluri 
evropis samarTlis sistemis qveynebis, aseve anglo-amerikul samarTalis sistemis 
qveynebis sisxlis samarTalSic. naSromi ganixilavs orive sistemisaTvis 
damaxasiaTebel samarTlebriv/sakanonmdeblo aspeqtebs aucilebeli mogeriebis 
farglebis legitimurobasTan dakavSirebiT da maT Soris warmoCenili msgavseba-
gansxvavebebis safuZvelze, akeTebs daskvnas   qarTuli „aucilebeli mogeriebis 
farglebis“ da anglo-amerikuli „arasruli aucilebeli mogeriebis“ 
samarTlebrivi Rirebulebisa Tu naklovanebis Sesaxeb. 
 
besik meurmiSvilis pirvel statiaSi ganxilulia sisxlissamarTlebrivi devnis 
dawyebis erT-erTi mniSvnelovani gza, piris braldebulad cnoba. gamoZiebis 
stadiaze mopovebul mtkicebulebebze (da ara mxolod faqtebze) dayrdnobiT, 
prokurori iwyebs sisxlissamarTlebriv devnas piris braldebulad cnobiT. es 
procesi sisxlissamarTlebrivi devnis erT-erT umniSvnelovanes Semadgenel 
komponentad unda iqnes ganxiluli. moqmedi saproceso kanonmdeblobiT, 
sabraldebo saqmianobis ganxorcielebis eqskluziuri ufleba prokurors aqvs, 
vinaidan piris braldeba prokuroris uflebamosilebaa. amasTan, piris braldebis 
Sesaxeb dadgenilebis gamotaniT SesaZlebelia sisxlissamarTlebrivi devna 
mxolod ki ar daiwyos, aramed gagrZeldes kidec. am SemTxvevas maSin aqvs adgili, 
roca piri dakavebulia. 
 
besik meurmiSvilis meore statiaSi ganxilulia mosazrebebi 
sisxlissamarTlebrivi devnisa da braldebis Tanafardobis Sesaxeb. iuridiul 
literaturaSi am sakiTxTan dakavSirebiT ar arsebobs azrTa erTianoba. mecnierTa 
erTi nawili am or instituts Soris gansxvavebas ver xedavs, Tumca aRiarebs imas, 
rom termin `braldebas~ SeiZleba gaaCndes sxva datvirTvac. mkvlevarTa meore 
nawili sisxlissamarTlebriv devnas farTo mniSvnelobiT ganixilavs da masSi 
moiazrebs braldebasac, xolo iurist-mecnierTa mesame nawili ki braldebaSi 
moiazrebs ara mxolod sisxlissamarTlebriv devnas, aramed gamoZiebasac. 
 
besik meurmiSvilis mesame statia Seexeba sisxlissamarTlebrivi devnis dawyebis 
Taviseburebebs inglisSi da safrangeTSi. amasTan erTad, naSromSi SedarebiT-
samarTlebriv WrilSi ganxilulia aseve saqarTveloSi, safrangeTsa da inglisSi 
sisxlissamarTlebrivi devnis dawyeba. Aam qveynebis  saproceso kanonmdeblobis 
normebis Sedarebis safuZvelze, gamokveTilia msgavseba da gansxvaveba 
sisxlissamarTlebrivi devnis dawyebasTan dakavSirebiT. Ggarda amisa, naSromSi 
yuradReba gamaxvilebulia devnis damwyeb subieqtTa wreze da maT 
uflebamosilebebze. naSromis daskvnaSi gakeTebulia Sefasebebi, Tu ramdenad aris 
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mizanSewonili inglisSi da safrangeTSi arsebuli sisxlissamarTlebrivi devnis 
dawyebis elementebis saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso 
kanonmdeblobaSi gaTvaliswineba. 

II. 2. publikaciebi: 
ბ) ucxoeTSi 

monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

paata turava 
 
 
 
 
 

lela janaSvili 

korufcia Ss 
saministros 
sistemaSi 

 
 
 

El sistema politico de 
Georgia: objetivos, 

problemas y 
perspectivas 

Regional Hub of Civil 
Service in Astana 
United Nations 
Development 
Programme 

 
socialur da 
politikur 
mecnierebaTa 

instituti, 

barselona, 2015, 
Edición: Institut de 

Ciències Polítiques i 
Socials (ICPS) 

Mallorca, 244, pral. 
08008 Barcelona 

(España) 
http://www.icps.cat © 
Lela Janashvill ISSN: 

1133-8962 DL: B-
10186-2012 

 
 
 
 
 
 
15 

anotaciebi qarTul enaze 

 
 

saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 
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statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebu-
lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

daviT 
bostoRanaSvili 

 
 
 
 

marina 
gariSvili 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ediSer 
futkaraZe 

Studia 
Prawonoustrojowe 

 
 
 
 

sisxlis 
samarTlis 
institutebi 

daviT 
bagrationis 

„saqarTvelo 
samarTlisa da 

kanonTmcodneobis 

mimoxilvis“ 
mixedviT 

 
Rechtsregelung der 

Strafe und 
Rechtspraxis in 

Georgien 

 
 
 
 
 
 

Studia Prawnoustrojowe 
PL ISSN 1644-0412 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2nd Criminal Law  

Reforms Congress, 30 
May-6 June, 2015, 

Istanbul, 
www.criminallawreforms 

.org 

Uniwersitetu 
Warminsko-

Mawurskiego w 
Olztyne, Olztyn 
(poloneTi) 

 

poloneTi, q. 

olStini, 

varmia-
mazurebis 
saxelmwifo 

universistetis 
gamomcemloba 

8 gv. (27-
34) 
 
 
 
 
 
14 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
575-596 

anotaciebi qarTul enaze 

daviT bostoRanaSvilis naSromi exeba rusuli mmarTvelobis SemoRebas aRmosavleT 
saqarTveloSi da im cvlilebebs rac ganxorcielda aRmosavleT saqarTvelos 

saxelmwifo mmarTvelobis TvalsazrisiT. 

 
 

III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 
 

giorgi kverenCxilaZe 
 
 
 
 

paata turava 
 
 
 

„sakanonmdeblo 
saqmianobis xarvezebi 
da maTi gaumjobesebis 
gzebi saqarTveloSi“ 

 
erovnuli garemos 
dacvis samarTali 

rogorc garemos dacvis 
saerTaSoriso 

2015, 09/VI. 
 
 
 
 
 

Network conference Human 
and Environmental Resources 
in Multiethnic Societies 5th – 
7th November 2015, Tbilisi 
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konstantine korkelia 
 
 
 
 
 
 

besarion zoiZe 
 
 
 
 
 

Tevdore niniZe 
 
 
 
 
 

irakli burduli 
 
 
 
 

irakli burduli 
 
 

maia ivaniZe 
 
 
 
 
 
 
 

maia ivaniZe 
 
 
 
 

 
 

maia ivaniZe 
 
 
 
 
 
 

problemis gadaWris 
instrumenti 

 
parlamentis roli 

evropuli sasamarTlos 
gadawyvetilebebis 

aRsrulebis procesSi 
 
 
 

sakuTrebis uflebis 
evolucia qarTul 

samarTalSi 
 
 
 

TinaTin wereTeli: 
droTa kavSiri 

 
 
 
 

Forum on higher education 

cooperation between Germany and 

the eastern Bologna Member 

Countries 

 

Constitutional State against Global 

Threats 

 

„alternatiuli 

sasjelebi“ 

 

 

 

 

 

„ojaxSi Cadenili 

danaSauli“ 
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Venue Ivane Javakhishvili 
Tbilisi State University 

 
Regional Seminar on the Role 

of National Parliaments in 
Implementing Standards of the 

European Convention on 
Human Rights, Tbilisi, 21-22 

September, 2015 
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javaxiSvilis 
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saxelmwifo 
universiteti 

 
24-25 noemberi, 2015, 
ivane javaxiSvilis 
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universiteti 

 
 

11-13 maisi 2015 w. 
Tbilisi, saqarTvelo 

 
 

7 maisi 2015 w. Tbilisi, 
saqarTvelo 

 
2015 wlis 24-25 

noemberi, iv. 

javaxiSvilis Tbilisis 

saxelmwifo 

universiteti. 

Tbilisi, saqarTvelo 
 

2015 wlis 8-10 

oqtomberi, iv. 

javaxiSvilis Tbilisis 

saxelmwifo 

universiteti. 

Tbilisi, saqarTvelo 
 

2015 wlis 29-30 aprili, 
iv. javaxiSvilis 

Tbilisis saxelmwifo 
universiteti 

Tbilisi, saqarTvelo 
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nona Todua 
 
 
 
 
 
 

nona Todua 
 
 
 
 
 

nona Todua 
 
 
 

 
lali fafiaSvili 

 
 

lali fafiaSvili 
 
 
 
 
 
 

lali fafiaSvili 
 
 
 
 
 
 
 

goCa feraZe 
 
 
 
 
 

ekaterine qardava 
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ekaterine qardava 
 
 

amsruleblisa da 
Tanamonawilis 

gamijvnis sakiTxi 
saqarTvelosa da gf ss 

kanonmdeblobis 
mixedviT 

 
moxelis qmedebis 

kvalifikacia, roca 
wameba an misi muqara 
gamoyenebulia Cvenebis 
micemis iZulebisaTvis 

 
Tanaamsruleblobis 
sakiTxi Sereuli 

umoqmedobiT Cadenil 
danaSaulSi 

 
konstituciuri 

kontrolis meqanizmebi 
 

Tavisuflebis uflebis 
konstituciuri 

farglebi saqarTvelos 
sakonstitucio 
sasamarTlos 

gadawyvetilebebSi 
 

Tavisuflebisa da 

usafrTxoebis ufleba: 
saerTaSoriso 

standartebis gamoyeneba 
saqarTvelos 

sakonstitucio 
sasamarTlos praqtikaSi 
 

akademikos isidore 
doliZis gaxseneba 
(dabadebidan 100 

wlisTavTan 
dakavSirebiT) 

 
sajaro samsaxuris 

reforma 
 

NISPAcee-is rigiT 23-e 
saerTaSoriso 
konferencia 

 
sajaro samsaxuris 

Sesaxeb 
 

2015 wlis 9-19 
oqtomberi, Tbilisi 

 
 
 
 
 

2015 wlis 20 noemberi, 
Tbilisi 

 
 
 
 

2015 wlis 24-25 
noemberi, Tbilisi 

 
 

 
29 maisi 2015w, Tbilisi 

 
 

27-28 ivnisi 2015w, 
baTumi 

 
 
 
 
 

9-11 seqtemberi 2015 w, 
baTumi 

 
 
 
 
 

 
Tbilisi, 

 saqarTvelos mecn-baTa 
akademiis prezidiumi, 

2015 wlis aprili 
 
 

baTumi, 20.06-01.07 2015 
 
 

Tbilisi, 21.05.2015 
 
 

 

Tbilisi, 20.11.2015 
mecnierebaTa akademia 
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Tamar zarandia 
 
 
 
 

lela janaSvili 
 
 
 
 
 
 
 
 

irina aqubardia 
 
 
 
 
 
 
 

irina aqubardia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

irina aqubardia 
 
 
 

giorgi TumaniSvili 
 
 
 
 
 

moris SalikaSvili 
 
 
 
 
 
 
 
 

sakuTrebis uflebis 
vindikaciuri dacva 

saqarTveloSi 
 

Gglobaluri 
usafrTxoeba da 

saqarTvelo 
 
 
 
 
 
 

`SejibrebiTobis 
qarTuli modelis 
zogierTi aspeqti~ 

 
 
 
 
 

„pirveli instanciis 
sasamarTlos 
Semadgenlobis 

optimizaciis zogierTi 
aspeqti“ 

 
 
 
 
 
 

zogierTi mosazreba 
ganridebis institutis 
srulyofis Sesaxeb 

 
 

braldeba da misgan 
gadaxra sisxlis 
samarTlis saqmis 

arsebiTi ganxilvis 
dros 

 
saerTaSoriso 

samecniero konferencia 
– arasrulwlovanTa 
marTlmsajulebis 

proeqtis                               
kriminologiuri 

Sefaseba 
 
 

Tsu I akad. korp., #115;  
Tbilisi, 6-XI-2015 

 
 

Kkonstituciuri 
saxelmwifo globaluri 
safrTxeebis winaaRmdeg 

7-8 maisi 
saerTaSoriso 
konferencia 

(Tsu- Sinagan saqmeTa 
saministros akademia) 

 
`sisxlis samarTlis 
mecniereba erTian 

evropaSi” 
qarTulgermanuli 

konferencia 
sisxlissamarTalSi 8-10 
oqtomberi, Tsu, 2015 

 
2015 wlis 20 noemberi, 
“sisxlis samarTlis 

reformebis xelSewyoba 
saqarTveloSi 
samoqalaqo 

sazogadoebis 
CarTulobiT“ („cixis 

saerTaSoriso 
reforma“), Tbilisi, 

„marioti“ 
 

TinaTin wereTlis 110 
wlis iubilesadmi  

miZRvnili konferencia 
24-25 noemberi, Tsu, 2015 

 
2015 wlis 8-10 

oqtomberi, Tbilisi 
 
 
 
 

29-30 aprili, 2015, 
Tbilisi 
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nino gogniaSvili 
 
 
 
 
 
 

Temur cqitiSvili 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temur cqitiSvili 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temur cqitiSvili 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

irine xerxeuliZe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kriminalistikis roli 
danaSaulis gamoZiebisa 
da gaxsnis procesSi da 

kriminalistikis 
ganviTrebis 

Tanamedrove tendeciebi 
 

safrTxis Seqmnis 
dasjadoba qarTuli 
sisxlis samarTlis 

kanonmdeblobis 
mixedviT, moxseneba 
gakeTda qarTul-

germanul 
konferenciaze, 

romelic mieZRvna 
sisxlis samarTlis 

problemebs 
 

damnaSavis warsuli 
nasamarTlobis 
mniSvneloba 

proporciuli sasjelis 
Sesafardeblad, 

moxseneba gakeTda 
simpoziumze, romelic 

Catarda sisxlis 
samarTalSi 

 
sasjelis 

proporciuloba, 
moxseneba gakeTda 
konferenciaze, 

romelic mieZRvna 
profesor TinaTin 
wereTlis 110 wlis 

iubiles 
 

„arasrulwlovanTa 
danaSaulis prevenciis 
mimoxilva, efeqturi 
intervenciebi da 

tendenciebi 
saerTaSoriso 

gamocdilebis fonze“ 

 

 

 

 

 

 

q. Tbilisi, danaSaulis 
prevenciis centri - 15 
Tebervali, 2015 weli 

 
 
 
 

qarTul-germanuli 
konferencia sisxlis 
samarTalSi Catarda 
mimdinare wlis 9-10 
oqtombers, Tsu-s 1-l 

korpusSi, WavWavaZis #1 
 
 
 
 
 
 

sisxlis samarTlis 
simpoziumi Catarda 
mimdinare wlis 12 
noembers, TinaTin 

wereTlis saxelmwifosa 
da samarTlis 

institutSi, q. Tbilisi, 
g. qiqoZis #3 

 
 

profesor T. wereTlis 
110 wlis iubilisadmi 
miZRvnili ordRiani 
konferencia Catarda 
mimdinare wlis 24-25 
noembers, Tsu-s 1-l 

korpusSi, WavWavaZis #1 
 
 
 

saerTaSoriso 
konferencia 

„arasrulwlovanTa 
sisxlis samarTlis 

politikis 

liberalizacia - gza 

evropisaken“, ivane 
javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo 

universiteti, Tbilisi, 

saqarTvelo, 
29-30 aprili, 2015 
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irine xerxeuliZe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

irine xerxeuliZe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anri oxanaSvili 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
mzia lekveiSvili 

 
 

mzia lekveiSvili 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“aucilebeli mogeriebis 
farglebi qarTuli da 

anglo-amerikuli 
kanonmdeblobis 

mixedviT” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sisxlissamarTlebrivi 
Secdomis 

sakiTxi germaniis da 
amerikis  

SeerTebuli Statebis 
kanonmdeblobis  

mixedviT 
 
 
 
 

„piris piradi 
pasuxismgebloba 

(avtonomiis principi) 
da misi gavlena 

SualobiT 
amsruleblobaze“ 

 
 
 
 
 

 
ganaCenis dasabuTebis 

komisiis sxdoma  
 

sisxlis samarTlis 
saqmeze ganaCenis 

formis, 
dasabuTebulobisa da 

stilistikuri 
gamarTulebis Taobaze 
sisxlis samarTlis 

kanonmdeblobis 
reformisa da 

sasamarTlo reformis 
gaerTianebuli samuSao 

jgufebis Sexvedra 

qarTul-germanuli 
konferencia sisxlis 

samarTalSi 
“sisxlis samarTlis 
mecniereba erTian 

evropaSi”, 
ivane javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis 

saxelmwifo 
universiteti, Tbilisi, 

saqarTvelo, 
 8-10 oqtombero, 2015 

 
TinaTin wereTlis 110 
wlis iubilesadmi  

miZRvnili konferencia, 
ivane javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis 

saxelmwifo 

universiteti, Tbilisi, 

saqarTvelo, 
24-25 noemberi, 2015 

 
8-11 oqtomberi 2015 w., q. 

Tbilisi, 
qarTvel da germanel 
sisxlis samarTlis 

mecnier-iuristTa meore 
profesiuli Sexvedra 

(Strafrechtslehrertagung) 
saxelwodebiT: „sisxlis 
samarTlis mecniereba 

erTian evropaSi“ 
(„Strafrechtswissenschaft in 
einem vereinten Europa“) 

 
2015 wlis 12 ianvari, 

Tbilisi 
 
2015 wlis 5 Tebervali, 

Tbilisi 
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guram naWyebia 
 
 
 
 
 
 
 

guram naWyebia 
 
 
 
 
 
 
 

guram naWyebia 
 
 
 
 
 
 
 
 

guram naWyebia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

qeTevan mWedliSvili-
hedrixi 

 
 
 
 
 
 

arasrulwlovanTa 
marTlmsajulebis 
kodeqsis proeqtTan 

dakavSirebiT 
 

„bralisa da misi 
formebis erTianobis 

problema 
sasamarTloSi“, 

(gulgrilobis cneba 
bralis formebis 
problematikaSi) 

 
„danaSaulis Tavidan 
acileba, rogorc 

sisxlissamarTlebrivi 
politikis ZiriTadi 

amocana“ 
 
 
 

„liberalizmi, rogorc 
politikuri doqtrina„ 

 
 
 
 
 
 
 

moxseneba prof. TinaTin 
wereTlis dabadebidan 

110-e wlisTavTan 
dakavSirebiT gamarTul 

samecniero 
konferenciaze 

 
„danaSaulis cnebis 

genezisuri modeli da 
misi mniSvneloba“ 

 
 
 
 

arasrulwlovanTa 
danaSaulis 

sisxlissamarTlebrivi 
Sedegebi germanul 

sisxlis samarTalSi 
 
 
 

 
 
 
 
 

saerTaSoriso 
konferenciaze 

„marTlmsajulebis 
aqtualuri problemebi 

da maTi daZlevis 
gzebi“, 2015w-s 15 ivnisi 

 
 

moxseneba qarTul-
germanul 

konferenciaze „sisxlis 
samarTlis mecniereba 
erTian evropaSi“,8-10 
oqtomberi, 2015 weli, 

Tbilisi 
 

konferenciaze:  
„liberalizmis 

tendenciebi qarTuli 
sisxlis samarTlis 

kanonmdeblobaSi“, 2015 
wlis 3 noemberi 

 
 

 
2015 wlis 12 noembers, 
(wereTlis saxelobis 

saxelmwifosa da 
samarTlis instituti) 

 
 
 

moxseneba TinaTin 
wereTlis 110-e wlis 
iubilisadmi miZRvnil 
konferenciaze, 2015 
wlis 24-25 noemberi, 

Tbilisi; (Tsu) 
 

29-30 aprili, 2015, 
Tbilisi 
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qeTevan mWedliSvili-
hedrixi 

 
 
 

qeTevan mWedliSvili-
hedrixi 

 
nino gvenetaZe 

 
 
 
 
 
 

ediSer futkaraZe 
 
 
 
 
 

Tamar ebraliZe 

«SeniSvnebi 
arasrulwlovanTa 
marTlmsajulebis 

kodeqsze» 
 

«TinaTin wereTlis 
maradiuli 

koncefciebi» 
saqarTvelos 

arasrulwlovanTa  
marTlmsajulebis 
kodeqsi, axali 
SesaZleblobebi 

mosamarTleebisaTvis 
 

sasjelis sakiTxi 
sazRvargareTis 

qveynebis 
kanonmdeblobaSi 

 
 

meqrTameobis 
kanonmdeblobisa da 

sasamarTlo praqtikis 
srulyofisaTvis 

2015 wlis ivnisi, 
Tbilisi 

 
 
 

2015 wlis 24 noemberi, 
Tbilisi 

 
 

29-30 aprili, 2015, 
Tbilisi 

 
 
 
 

T. wereTeli da v. 
mayaSvili - 110, 

simpoziumi sisxlis 
samarTalSi, 2015 w. 12 
noemberi, q. Tbilisi 

 
prof. TinaTin 

wereTlis dabadebis 110 
wlisadmi miZRvnil 

konferencia, Tbilisi, 
2015 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

anotacia nona Toduas pirvel moxsenebaze: 

aq ganxilulia iseTi sakamaTo da praqtikulad mniSvnelovani sakiTxi, 
rogoricaa Tanaamsruleblis gamijvna Tanamonawilisagan.Aam sakiTxis sworad 
gadawyvetaze damokidebulia, moxdeba Tu ara qmedebis kvalifikacia, rogorc 
danaSauli, Cadenili jgufurad. moxsenebaSi ganxilulia sxvadasxva Teoriebi 
da aseve is, Tu ra mniSvneloba aqvs ama Tu im qveynis sakanonmdeblo bazas am 
sakiTxis gadawyvetaSi. sakiTxi ganxilulia saqarTvelosa da gf ss 
kanonmdeblobis SedarebiTi analizis safuZvelze. 

Aanotacia nona Toduas meore moxsenebaze: 

aq ganxilulia iseTi sadao sakiTxi, romelsac didi praqtikuli mniSvneloba 
aqvs moxelis qmedebis sworad kvalifikaciisaTvis. kerZod, rogor 
dakvalificirdes qmedeba, roca moxele iyenebs wamebis xerxs, raTa miiRos 
misTvis sasurveli Cveneba? saxezea wamebis damamZimebeli garemoeba, Tu 
samoxeleo danaSauli – Cvenebis micemis iZuleba? aseve ganxilulia sakiTxi 
– Tu SeiZleba wameba an wamebis muqara ganxilul iqnes marTlwinaaRmdegobis 
gamomricxvel garemoebad/ anda Tu SeiZleba wamebis muqara ganxilul iqnas 
bralis gamomricvel garemoebad? 

Aanotacia nona Toduas mesame moxsenebaze: 

ara marto Teoriuli, aramed praqtikuli mniSvbeloba aqvs 
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Tanaamsruleblobis SesaZleblobis sakiTxs Sereuli umoqmedobiT Cadenil 
danaSaulSi, radagan amis gadawyvetaze damokidebulia is, Tu 
dakvalificirdeba es qmedeba, rogorc Cadenili jgufurad. mosxenebaSi 
gavrcelebuli azris sawinaaRmdegod dasabuTebulia, rom Sereuli 
umoqmedobisas SeuZlebelia Tanaamsrulebloba, aramed SesaZlebelia 
mxolod paraleluri amsrulebloba.Aamdenad, SeuZlebelia amgvari qmedebis 
kvalifikacia, rogorc Cadenili jgufurad. 

anotacia lali fafiaSvilis pirvel moxsenebaze: 

saqarTvelos kanonmdeblobiT gansazRvruli sakonstitucio kontrolis saxe, 

Tavisebureba da farglebi, saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos 

gadawyvetilebaTa aRsrulebis uzrunvelyofis meqanizmebi, sakonstitucio 
sasamarTlos mier  konstituciuri kontrolis sferoSi damkvidrebuli 

axleburi midgomebis analizi, sakonstitucio sasamarTlos gadawyvetilebaTa 

uSualo efeqti sisxlis samarTalwarmoebaze, pozitiuri da negatiuri 
sakanonmdeblo kontrolis elementebis Tanafardoba da uflebamosilebaTa 
gamijvnis principis analizi sakonstitucio sasamarTlos gadawyvetilebebsa da 

praqtikaSi. 

anotacia lali fafiaSvilis meore moxsenebaze: 

saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos mier sisxlis samarTalwarmoebis 
farglebSi pirisaTvis Tavisuflebis SezRudvis dasaSveobis kriteriumebis 

analizi, kanonmdeblobis ganWvretadobis da samarTlebrivi sicxadis problema 

saqarTvelos kanonmdeblobaSi, dakavebis da sapolicio SeCerebis 
kanonmdeblobis konstituciurobis kriteriumebi. 

anotacia lali fafiaSvilis mesame moxsenebaze: 

patimrobis rogorc aRkveTis RonisZiebis gamoyenebis konstituciurobis 

kriteriumebi, patimrobis saerTo xangrZlivobis aTvlis wesi da vadis 

gonivrulobis kriteriumebi, dasabuTebuli varaudis standartis praqtikuli 
realizebis problema sasamarTlo da sagamoZiebo praqtikaSi. 

anotacia giorgi TumaniSvilis moxsenebaze: 

moxsenebaSi ganxilul iqna sisxlis saproceso samarTlSi mwvaved dasmuli 

iseTi sakiTxi, rogoricaa braldebis farglebi da braldebisgan gadaxris 

samarTlebrivi Sedegebi. moxsenebis farglebSi iqna mimoxiluli erovnuli da 

ucxouri sasamarTlo praqtika. amasTan gamoiTqva avtoriseuli rekomendaciebi 

zemoxsenebuli problemuri SemTxvevebis gadaWrasTan dakavSirebiT. 

anotacia nino gogniaSvilis moxsenebaze: 

moxseneba Sexeba kriminalistikis rolsa da mniSvnelobas danaSaulis 
gamoZiebasa da gaxsnis procesSi. calkeuli saxis kvlebis aRmoCena – 
amoRebis xerxebsa da meTodebs romelTa roli danaSaulis gaxsnis prcesSi 
umniSvnelovanesia. aseve kriminalistikuri teqnikuri saSualebebis 
ganviTarebas, im saixleebs rac am mimarTulebiT inergeba rogorc msoflios 
yvelaze maRalganviTarebul qveynebSi aseve saqarTveloSi. 
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anotacia irine xerxeuliZis pirvel moxsenebaze: 

moxsenebaSi  gaanalizebuli iqna arasrulwlovanTa danaSaulis prevencia, 

rogorc arasrulwlovanTa marTlmsajulebis mniSvnelovani komponenti -  
aRiarebuli aramarto saqarTvelos arasrulwlovanTa danaSaulis prevenciis 

strategiiT, aramed aseve saerTaSoriso gamocdilebiT. Sefasebuli iqna 

prevenciis sami done: pirveli, meore da mesame donis prevenciebi da maTi Sesatyvisi 

samizne programebis efeqturoba saqarTvelos, aSS-is da evropuli gamocdilebis 

fonze.  Sesabamisad, aRniSnuli doneebis gansazRvris Semdeg, msoflio masStabiT 
Catarebuli kvlevebis safuZvelze Sefasda arasrulwlovnis mier danaSulis 

Cadenis riskisa da misgan damcavi faqtorebi, rogorc ganmsazRvreli komponentebi 

efeqturi  Carevis saSulebebis dasadgenad. gaTvaliwinebul iqna am faqtorebis 

kumulaciuri efeqti, ramdenadac riskisa da misgan damcveli faqtorebis 

erToblivi Sefaseba saSulebas iZleva ganisazRvros, Tu ra maCveneblebs unda 

davukavSiroT prevenciis saSualebebis SerCeva. prezentaciaSi aseve Sefasebuli 

iqna intervenciis druloba,  xarisxi, proporciuloba da adeqvaturi intervenciis 

Sesabamisi programebi  saerTaSoriso, - evropuli da amerikuli kanonmdeblobisa 

da praqtikis fonze, moxda misi Sepirispireba  saqarTveloSi gansaxorciebel  

prevenciis kuTxiT gasatarebel aqtivobebTan. gakeTda daskvna, rom prevenciuli 

politikaa is berketi, rac uzrunvelyofs arasrulwlovanTa warmatebul 

resocializacias da emsaxureba mTeli sazogadoebis usafrTxoebas. 

anotacia irine xerxeuliZis meore moxsenebaze: 

moxsenebaSi  gaanalizebuli iqna aucilebeli mogeriebis marTlzomierebis 
farglebi rogorc qarTul, da Sesabamisad kontinentaluri evropis 
samarTlis sistemis qveynebis, aseve anglo-amerikul samarTalis sistemis 
qveynebis sisxlis samarTalSic. gakeTda daskvnebi qarTuli „aucilebeli 
mogeriebis farglebs“ da anglo-amerikuli „arasruli aucilebeli 
mogeriebas“ Soris arsebuli sxvaobebis dadebiTsa da uaryofiT mxareebze  
maTi samarTlebrivi Sefasebis kuTxiT. 

anotacia irine xerxeuliZis mesame moxsenebaze: 

moxsenebaSi  gaanalizebuli iqna faqtobrivi Secdoma, romelic qmedebis 
Semadgenlobis Secdomad ganixileba.Aam mimarTebiT gaanalizebuli iqna 
Secdomis iseTi mniSvnelovani aspeqtebi, rogoricaa Secdoma mizezobrivi 
kavSiris ganviTarebaSi da misi mimarTeba e.w. “dolus  generalis”-s problemasTan, 
“acdenili isris” saxeliT cnobili moqmedebis Sedegad daSvebuli Secdomis 
(aberratio ictus) sisxlissamarTlebrivi kvalifikaciis sakiTxi, Secdoma 
pirovnebaSi (error in persona)  an obieqtTan  (error in objecto)  dakavSirebiT. aseve, 
sxvadasxva Teoriebis mixedviT warmoCenili iqna sxvaoba faqtobrivisa da 
samarTlebriv Secdomas Soris da aRniSnul sakiTxTan im midgomebs Soris, 
romelsac germanuli da aSS-is sisxlis samarTlis kanonmdebloba miuyveba. 

anotacia anri oxanaSvilis mesame moxsenebaze: 

moxsenebis qvekuTxeds Seadgenda danaSaulis uSualo amsruleblis piradi 
pasuxismgeblobis (avtonomiis) principi, rodesac es piri danaSaulis Cadenis 
gadawyvetilebis miRebaSi aris Tavisufali. kerZod, moxsenebis avtorma 
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ganixila aRniSnuli  pricipis gavlena danaSaulis SualobiT 
amsruleblobaze, Tu, ramdenad aris SesaZlebeli danaSaulis uSualo 
amsruleblis piradi pasuxismgeblobis dros, rodesac igi sakuTari 
avtonomiis farglebSi, anu sakuTari gadawyvetilebiT moqmedebs, 
sisxlissamarTlebrivi pasuxismgebloba daekisros mis wamqezebel pirs, 
rogorc e.w. ukana kacs da SualobiT amsrulebels. avtorma imsjela im 
konkretul SemTxvevebze, Tu rodis aris mocemuli danaSaulis SualobiTi 
amsrulebloba. moxsenebaSi xazi gaesva imas, rom saqarTvelo sisxlis 
samarTlis kodeqsis 22-e muxlis SualobiTi amsruleblobis definicias 
swored  piris piradi pasuxismgeblobis principi udevs safuZvlad. garda 
amisa, msjeloba Seexo sakiTxs, Tu ra SemTxvevebSi xdeba piris avtonomiis 
principidan gadaxveva da ramdenad aris SesaZlebeli eqstensiuri SualobiTi 
amsruleblobis  sisxlissamarTlebrivad dasabuTeba, sisxlis samarTlis 
kodeqsis 22-e muxlis Sinaarsidan gamomdinare. moxsenebaSi avtori daeTanxma 
am prinicipidan gamonaklisebis daSvebas da zogierT SemTxvevaSi e.w. 
amsrulbelis ukan mdgomi amsrulebis samarTlebrivi figuris aRiarebas. 
avtorma moxseneba warmoadgina SedarebiT-samarTlberivi analizis WrilSi, 
kerZod, ZiriTadad, qarTuli da germanuli sisxlis samarTlis dogmatikis 
SedarebiT. 

 
qeTevan mWedliSvili-hedrixis moxseneba «arasrulwlovanTa danaSaulis 
sisxlissamarTlebrivi Sedegebi germanul  sisxlis samarTalSi» exeba 
germanul sisxlis samarTalSi arasrulwlovanTa mimarT gamoyenebul 
sisxlissamarTlebriv sanqciebs da qarTul arasrulwlovanTa sisxlis 
samarTalSi maTi recefciis SesaZleblobas. 
 
qeTevan mWedliSvili-hedrixis moxsenebaSi «SeniSvnebi arasrulwlovanTa 
marTlmsajulebis kodeqsze» kritikulad ganixileba eleqtronuli 
monitoringis problemebi da uaryofiTadaa Sefasebuli naklebad mZime 
danaSaulis Camdeni arasrulwlovnisaTvis arasapatimro sasjelis formis – 
eleqtronulad kontrolirebuli Sinapatimrobis gamoyeneba. 
 
qeTevan mWedliSvili-hedrixis moxseneba «TinaTin wereTlis maradiuli 
koncefciebi» exeba TinaTin wereTlis Sexedulebas danaSaulis agebulebaze 
da im paralelebze, romlebic SeiZleba moinaxos TinaTin wereTlis ideebsa 
da Tanamedrove sisxlis samarTlis axal institutebs Soris (obieqturi 
Seracxva). 

 

b) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 
 

lado Wanturia 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 ianvari, q. berlinSi 
bavariis federaluri 

miwis warmomadgenlobis 
mier organizebuli 

miunxenis 51-e 
usafrTxoebis 

konferenciisadmi 
miZRvnili simpoziumi 
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lado Wanturia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lado Wanturia 
 
 
 
 
 
 
 
 

lado Wanturia 
 
 
 
 
 
 
 

lado Wanturia 
 
 
 
 
 
 

lado Wanturia 
 
 
 
 
 
 
 
 

lado Wanturia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

saxelwodebiT „Deutsche 
Außen- und Sicherheitspolitik“ 

 
19 Tebervali, 

misasalmebeli sityva 
berlinis kulturis 

institutSi gamarTul 
saerTaSoriso 
samecniero 

konferenciaze 

,,saqarTvelos 
kulturuli semantika 
kavkasiisa da Savi zRvis 

regionSi’’ 

 
26 Tebervali, 

simpoziumi berlinSi 
„stabiluroba da 

usafrTxoeba samxreT 
kavkasiaSi“ - 3. Symposium 

"Stabilität und Sicherheit im 
Südkaukasus" 

 
21-22 aprili, germaniis 

ekonomikis 
aRmosavleTis 

komitetis organizebiT 
gamarTuli konferencia 
saxelwodebiT „East forum 

Berlin 2015“ 
 

11-12 ivnisi, berlini, 
saerTaSoriso 
konferencia 

saxelwodebiT: „20 
International Gathering in 

Berlin“ 
 

24 agvisto, germaniis 
sagareo saqmeTa 

federalur 
saministroSi 

gamarTuli konferencia 
saxelwodebiT „krizisi, 

wesrigi, formacia” 
(Kriese, Ordnung, Gestaltung) 

 
7 oqtomberi, qalaq 

berlinSi konferencia 
saxelwodebiT „State of 

Security 2015“ 
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lado Wanturia 
 
 
 
 
 
 
 
 

lado Wanturia 
 
 
 
 
 
 
 
 

lado Wanturia 
 
 
 
 

 
irakli burduli 

 
 

 
irakli burduli 

 
daviT bostoRanaSvili 

 
 
 
 
 

marina gariSvili 
 
 
 
 
 
 
 

lali fafiaSvili 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

History of the Sources of law in 

Poland and Georgia 

 

 

War and the constitutional state 

 

ruis-urbnisis 

Zegliwera - 
originaluri qarTuli 
saeklesio samarTlis 

Zegli 
 

sakuTrebis uflebis 
instituti daviT 

bagrationis 

„saqarTvelos 
samarTlisa da 

kanonTmcodneobis 

mimoxilvis“ mixedviT 
 

sakonstitucio 
sasamarTlos 

gadawyvetilebebi 
saerTo sasamarTloebis 

ganaCenebsa da 
gaCinebebSi 

 
4-8   noemberi, 

Tbilisis saerTaSoriso 
konferencia 

saxelwodebiT 

„sakuTrebis uflebis 
transformacia 

postsabWoTa qveynebSi“ 

 

9-10 noemberi, „koerberis 

fondis“ (Körber Foundation) 
organizebiT, qalaq 
berlinSi gamarTuli 
sagareo politikis 

berlinis me-5 forumi (5. 
Berliner Forum Außenpolotik) 

 
17-18 noemberi, berlinis 

usafrTxoebis 
yovelwliuri 
konferencia 

saxelwodebiT „BSC – 
Berlin Security Conference“ 

 
28 seqtemberi - 3 

oqtomberi 
olStini, poloneTi 

 
26 maisi 2015 w. taranto, 

italia 
 

28.09.2015-03.11.2015 
olStini, poloneTi 

 
 
 
 

poloneTi, q. olStini. 

varmia-mazurebis 
saxelmwifo 

universiteti, 2015 wlis 
30 seqtemberi. 

12 gverdi 
 
 

16 oqtomberi, 2015 
regensburgi/Germania 
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mariam xoferia 
 
 
 
 
 
 

irine xerxeuliZe 
 
 
 
 
 

anri oxanaSvili 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lela janaSvili 
 
L 
 
 
 
 

lela janaSvili 
 
L 
 
 

lela janaSvili 
 
 
 
 

ediSer futkaraZe 
 
 

Woman's property and 
legal rights at division of 

kinship family 
 
 
 
 

Development of anti-
trafficking legislation in 

Georgia – challenges from the 
perspective of women human 

rights approach 
 

Organisator vs. 
Organisationstäter? (Zur 

Anpassung der 
Beteiligungsformen auf 

illegalen Organisationen nach 
deutschem und georgischem 

Strafrecht), organizatori 

vs. amsrulebeli 
organizaciuli sistemis 

meSveobiT? (aralegalur 
organizaciebze 

Tanamonawileobis 
formebis 

gamoyenebisTvis  
germanuli da qarTuli 
sisxlis samarTlis 

mixedviT), (moxseneba 
germanul enaze) 

 
Desafios de la seguridad en la 

zona de Caucaso 
 
 
 
 
 
 

“Las Relaciones 
Internacionales despues de la 
segunda Guerra Mundiual y 

nueva mapa Europea” 
 

“La organizacion teritorial del 
estado de Georgia” 

 
 
 

The Issues of Sentencing 
 
 

Polish-Georgian Scientific 
Colloquium V – History of 

the Sources of Law in Poland 
and Georgia, 28.09-03.10 

2015 
Olsztyn, Poland 

 
Tubingenis 

universiteti, Ggermania, 
21 agvisto, 2015 

 
 
 

21-22 Tebervali 2015 w., 
q. vitenbergi, Germania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

florenciis 
universiteti (italia) 

12-13 Tebervali 
“globaluri 
usafrToxebis 
gamowvevebi” 

B 
baris universiteti 

(italia) 
25 maisi 

 
 

Bbarselonas 
avtonomiuri 

universiteti (espaneTi) 
25 ivlisi 

 
The New Approaches to 

Sanctions in the Criminal Law 
Systems in Iran and Germany, 
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ediSer futkaraZe 

 
 

Rechtsregelung der Strafe und 
Rechtspraxis in Georgien 

11-15 May, 2015, Tehran, Iran 
 

2 nd  Criminal Law Reforms 
Congress, 30 May-6 June, 

2015, Istanbul, 
www.criminallawreforms.org 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

daviT bostoRanaSvilis moxseneba exeba ruis-urbnisis saeklesio Zeglisweris 
normebis SedarebiT analizs msoflio saeklesio krebebis gadawyvetilebebSi 

mocemul normebTan. 

marina gariSvilis moxsenebaSi ganxilulia saqarTveloSi arsebuli kerZo 

sakuTrebis uflebis saxeebi, maTi warmoSobi, SezRudvis, Sewyvetis gzebi; 

sakuTrebis uflebis dacvis saSualebebi; qonebis gayofisa da kvlav SeerTebis 

gzebi da samarTlebrivi Sedegebi. 

lali fafiaSvilis moxsenebaSi ganxilulia iribi Cvenebis braldebis da 
ganaCenis dasabuTebisaTvis gamoyenebis akrZalvis Sesaxeb saqarTvelos 

sakonstitucio sasamarTlos gadawyvetilebis gavlena samarTalwarmoebaze. 

iribi Cvenebis gamoyenebis administraciuli praqtikis analizi, iribi Cvenebis 
arsi da masTan dakavSirebuli safrTxeebi samarTliani sasamarTlos uflebis 

praqtikuli realizebisaTvis, iribi Cvenebis gamoyenebis farglebi da dasaSvebi 

SemTxvevebi, konkretuli winadadebebi iribi Cvenebis maregulirebeli 
kanonmdeblobis srulyofisaTvis. 

irine xerxeuliZis moxseneba exeboda saqarTveloSi trefikingTan brZolis 
winaaRmdeg miRebul kanonmdeblobas, mimdinare samoqmedo gegmas da im 
siZneleebs, romlebic jer kidev dgas qveynis winaSe trefikingis danaSaulis 
daZlevis TvalsazrisiT qalTa uflebebis dacvis perspeqtividan. yuradReba 
iqna gamaxvilebuli saxelmwifos pozitiur valadebulebaze ebrZolos 
trefikingis danaSauls imiT, rom miiRos da gaaZlieros zomebi seqsualur 
eqspluataciaze, iZulebiT Sromaze Tu samsaxurze, monobaze da monobis 
msgavs praqtikaze, momsaxurebasa da organoebis amoclaze moTxovnis 
Sesustebis mizniT. prezentaciaSi xazi gaesva amgvari “moTxovnis” Semcirebis 
mniSvnelobas Tavad trefikingis prevenciisTvis da masTan sabrZolvelad 
aramarto saqarTvelos, aramed saerTaSiroso – evropisa da aSS-is doneze. 
e.w. Sveduri modelis farglebSi warmodgenili iqna Sesabamisi 
rekomendaciebi qalTa sqesobrivi eqspluataciis Semcirebis sakanonmdeblo 
gzebis Ziebis TvalsazrisiT. 

anri oxanaSvilis moxsenebis arsi mdgomareobda qarTul sisxlis 
samarTalSi arsebuli samarTlebrivi figuris - danaSaulis organizatorisa 
da germanul sisxlis samarTalSi ganviTarebuli samarTlebrivi institutis 
- amsrulebeli danaSaulis organizaciuli batonobis meSveobiT, SedarebiT 
analizSi. moxsenebis farglebSi avtorma Seadara dasaxelebuli ori 
samarTlebrivi instituti Semdegi sisxlissamarTlebrivi aspeqtebiT: 1. maTi 
warmoSobis istoriiT; 2. maTTvis damaxasiaTebeli niSnebiTa da 3. maT 
sisxlissamarTlebrivi meTodologiur-dogmatikuri TvalsazrisiT. 
moxsenebaSi avtori mivida daskvnamde, rom es ori samarTlebrivi figura 
danaSaulis amsruleblobis gamovlenis sxvadasxva SemTxvevebs aregulirebs. 
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IV. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetisა da grantebis gareSe  
Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 
1 
 

 

„saarCevno sistemis 
ganviTarebis 
perspeqtivebi 
saqarTveloSi“ 

 
 

administraciul 
samarTaldarRvevaTa 
samarTlis reforma 

 
 

biologiuri 
mravalferovnebis 

Sesaxeb kanoni 
 

 
sajaro samsaxuris 

Sesaxeb kanonis Seqmna 
 

 
 

tyis kodeqsis Seqmna 
 
 

qarTuli kapitalis 
bazris samarTlis 

gamowvevebi, kerZo 
samarTali 

 
saqarTvelos sisxlis 
samarTlis saproceso 
kodeqsis komentarebi, 

dargi - sisxlis 
samarTali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nana WiRlaZe 
 
 
 
 
 

paata turava 
 
 

 
 

paata turava 
 

 
 
 

sajaro 
samsaxuris 

biuro 
 
 
garemos dacvis 
saministro 

 
irakli 

burduli 
 
 

 
ABA ROLI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vasil 
gonaSvili 

 
 
 
 

paata turava 
naTia wkeplaZe 
irma xarSilaZe 
koba yaliCava 

 
paata turava 
ana ruxaZe 

 
 

 
paata turava 

(samuSao 

jgufi) 
 

 
paata turava 
merab dvali 

 
irakli 

burduli 
 
 
 

l. fafiaSvili, 

g. TumaniSvili, 

d. kvaWantiraZe, 

l. 

liparteliani,

g. 

dadeSqeliani, 

S. guncaZe, n. 

mezvriSvili, 

l. Toloraia 
 
 
 

Tsu 
 
 
 
 
 

Ria sazogadoeba 
saqarTvelo 

 
 

 
germaniis 

saerTaSoriso 
TanamSromlobis 

sazogadoeba 
 

evrokavSiri 
 
 
 

 
msoflio banki 

 
 

ucxouri granti 
(DAAD) 

 
 

 
ABA ROLI da aSS 

saxelmwifo 
departamentis 
saerTaSoriso 

antinarkotikuli 
da 

samarTaldacviTi 
programebis 

biuro 
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prof. ivane surgulaZis 
gamouqveynebeli Zveli 
qarTuli samarTlis 
istoriis naSrmebis 

teqstis akrefa, 

redaqtireba, wyaroebTan 
Sedareba 

 
 
 
 

beqas samarTlis wigni 
 
 
 
 
 
 
 
 

adgilobrivi 
demokratiis 

ganviTarebis programis 
farglebSi 

momzadebuli krebuli, 
romelic eZRvneba 
konstituciis 20 

wlisTavs 
 

pirveli instanciis 
sasamarTlos 

optimizaciis zogierTi 
aspeqti (sisxlis 

samarTlis procesi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nugzar 
surgulaZe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

nugzar 
surgulaZe 

 
 
 
 
 
 
 
 

vako 
nacvliSvili 

 
 
 
 
 
 
 

kvleva 
momzadebulia 

“sisxlis 
samarTlis 
reformebis 
xelSewyoba 

saqarTveloSi 
samoqalaqo 

sazogadoebis 
CarTulobiT“ 
farglebSi, 

ganmaxorciele-
beli „cixis 

saerTaSoriso 
reformis“ 
samxreT 
kavkasiis 

regionuli 
ofisi 

 
 
 

prof. giorgi 

daviTaSvili, 

asoc. prof. 
marina 

gariSvili, 

asoc. prof. 
daviT 

bostoRanaSvi-
li 
 

nugzar 
surgulaZe, 

marina 
gariSvili, 

mariam xoferia, 
demetre 

egnataSvili, 
Tornike 

nemswveriZe 
 

qeTevan eremaZe 
sxva 

avtorebTan 
erTad 

 
 
 
 
 

irina 
aqubardia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tsu adgilobrivi 
granti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tsu granti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fondi “Ria 
sazogadoeba 
saqarTvelo” 

 
 
 
 
 
 

evrokavSiris 
dafinansebiT 
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administraciul 
samarTaldarRvevaTa 
kodifikacia sisxlis 

samarTalSi. 
samarTalmcodneoba, 
sisxlis samarTali, 
administraciuli 

samarTali. 
 

CveulebiTi samarTlis 
moqmedeba Tanamedrove 

balszemo svaneTSi, 
Tsu iuridiuli 

fakulteti, samarTlis 
istoriis mimarTuleba 

 
 

,,saqarTvelos 
samoqalaqo samarTlis 
safuZvlebi qarTul 

sasamarTlo praqtikaSi“ 
(kerZo samarTlis 

mimarTuleba) 
 
 

“Effect of crime of trafficking 
on women human rights and 
combating with it in the light 
of the universal international 

acts”, sisxlis 

samarTali, qalTa  

uflebebi. 

dasawyisSi _  
merab turava, 

Semdeg _ 
irakli 
dvaliZe 

 
 
 
 

giorgi 
daviTaSvili 

 
 
 
 
 

 
Tamar zarandia 

 
 
 
 
 
 
 

Pberlinis 
humboldtis 

universitetis 
profesori  

Prof. Dr. Martin 
Heger 

merab turava, 
irakli 
dvaliZe, 
giorgi 

dgebuaZe, levan 
xaranauli, 

daviT 
sulaqveliZe 

 
g. daviTaSvili 

d. 
bostoRanaSvil

i 
s. oniani 

T. maxaraZe 
g. feraZe 

 
i. burduli, l. 
Wanturia, T. 
zarandia, g. 
cercvaZe, T. 
zoiZe, n. 
CitaSvili 

 
 

irine 
xerxeuliZe 

fondi „Ria 

sazogadoeba-

saqarTvelo“ 

proeqtis/xelSek
rulebis 

№HR/05/14-19809 
 
 
 

adgilobrivi 
 
 
 
 
 
 
 

Tsu 
Sidasafakul-

teto samecniero 
granti 

 
 
 

 
DAAD 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 
Sedegebi (qarTul enaze) 

sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis muxlobrivi komentari gankuTvnilia 
sisxlis samarTlis sferoSi moRvawe praqtikosi da mecnieri 
iuristebisaTvis, xels Seuwyobs administraciuli/ sasamarTlo praqtikis da 
kanonmdeblobis srulyofas, erTgvarovani sasamarTlo da sagamoZiebo 
praqtikis Camoyalibebas. es aris 1998 wlis sssk-is pirveli samecniero-
praqtikuli komentari. komentarSi sakiTxis ganxilva emyareba adamianis 
uflebaTa dacvis evropuli sasamarTlos, saqarTvelos sakonstitucio 
sasamarTlos da saerTo sasamarTloebis gadawyvetilebaTa analizs. 

anotacia proeqtze - administraciul samarTaldarRvevaTa kodifikacia 
sisxlis samarTalSi 

saqarTvelom mniSvnelovani nabiji gadadga zogadi administraciuli 
samarTlis reformirebis kuTxiT, magram es reforma naklebad Seexo 
administraciul samarTaldarRvevaTa samarTals.  
saqarTveloSi dRes moqmedi administraciul samarTaldarRvevaTa kodeqsi 
(1984 w.) aSkarad moZvelebulia. igi sabWoTa epoqaSia miRebuli da ar 
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pasuxobs Tanamedrove samarTlebrivi saxelmwifos moTxovnebs. jer kidev 1999 
wels, saqarTvelos mier adamianis uflebaTa evropuli konvenciis 
ratifikaciis dros, naTeli iyo, rom es kodeqsi aSkarad ar Seesabameboda 
adamianis uflebaTa evropul standartebs da imTaviTve dRis wesrigSi idga 
am sferoSi radikaluri reformebis gatarebis aucilebloba. dRes bolomde 
ar aris garkveuli administraciul samarTaldarRvevaTa samarTlis adgili 
qarTuli samarTlis sistemaSi. am sferoSi Tavs iCens Semdegi problemebi: 

1. dRes saqarTveloSi represiuli xasiaTis iZulebiT RonisZiebebs Seicavs 
rogorc sisxlis samarTlis kodeqsi, aseve administraciul 
samarTaldarRvevaTa kodeqsi. amasTan, SeiZleba iTqvas, rom ar aris kargad 
gamijnuli erTmaneTisagan administraciul samarTaldarRvevaTa sferoSi 
pasuxismgebloba sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobisagan, ris gamoc 
aucilebelia arsebuli administraciuli samarTaldarRvevebis orkvalian 
sistemaze gadasvla. nawili samarTaldarRvevebisa unda moeqces zogadi 
administraciuli samarTlis sferoSi, xolo nawili unda gadavides 
sisxlis samarTalSi sisxlissamarTlebrivi gadacdomebis (wvrilmani 
danaSaulebis) saxiT. amisaTvis SeiZleba gamoyenebul iqnes kodifikaciis 
meTodi da specialuri kanoni iqnes miRebuli an calkeul dargobriv 
kanonebSi iqnes Setanili sisxlissamarTlebrivi gadacdomis muxlebi. 
Sesabamisad unda daregulirdes Tanamdevi samarTlebrivi Sedegebi, 
magaliTad, sisxlissamarTlebrivi gadacdoma ar unda iwvevdes 
nasamarTlobas.  

2. moqmedi saqarTvelos administraciul samarTaldarRvevaTa kodeqsi ar 
Seicavs im procesualur standartebs, romelic aucilebelia adamianis 
uflebaTa efeqtiani dacvis gansaxorcieleblad. 

3. moqmedi sisxlis samarTlis kodeqsi Seicavs araerT normas, romelic 
Tavisi SinaarsiT unda warmoadgendes ara danaSauls, aramed gadacdomas. 
amitom unda moxdes maTi gadatana sisxlissamarTlebrivi gadacdomebis 
(wvrilmani danaSaulebis) Sesaxeb specialur kanonSi an calkeul 
dargobriv kanonebSi.   

4. sisxlissamarTlebrivi gadacdomebis (wvrilmani danaSaulebis) Sesaxeb 
specialuri kanonis SemuSaveba an calkeul sisxlissamarTlebriv 
dargobriv kanonebSi sisxlissamarTlebrivi gadacdomebis gadatana 
SesabamisobaSi iqneba Tanamedrove evropul standartebTan. specialuri 
kanonis SemuSaveba xels Seuwyobs samarTlis ori dargis: zogadi 
administraciuli samarTlisa da sisxlis samarTlis sistemurad sworad 
gamijvnas administraciuli samarTaldarRvevebis sferoSi. es xels 
Seuwyobs aseve mTel rig qmedebaTa dekriminalizacias da maT gatanas 
sisxlis samarTlis kodeqsidan.   

5. seriozul gadamuSavebas moiTxovs sisxlissamarTlebriv gadacdomaTa 
calkeuli Semadgenlobebi da maTTvis gaTvaliswinebuli sanqciebi. igi 
SesabamisobaSi unda iqnes moyvanili sisxlis samarTlis kodeqsSi 
mocemul SemadgenlobebTan da sanqciaTa sistemasTan. 

6. sisxlissamarTlebrivi gadacdomis cnebis, sistemisa da calkeuli 
elementebis gansazRvrasTan erTad, sworad unda ganisazRvros 
pasuxismgeblobis miznebi. igi orientirebuli unda iyos prevenciasa da 
gadacdomis Camdenis mier zianis anazRaurebaze. gansazRvras moiTxovs 
braleuli pasuxismgeblobis principi, Tu ramdenad misaRebia, rom 
gamonaklis SemTxvevebSi sisxlissamarTlebrivi gadacdomisaTvis 
SesaZlebeli iyos e.w. mkacri pasuxismgeblobis principis (‘strict 
liability’) SemoReba, romelic gamoiyeneba anglo-amerikul sisxlis 
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samarTalSi.  
  proeqtis gansaxorcieleblad gaTvaliswinebulia Semdegi ZiriTadi 
amocanebi: 

 arsebuli sakanonmdeblo da praqtikuli problemis identifikacia da 
analizi, romelic gulisxmobs arsebuli mdgomareobis Sefasebas da 
xarvezebis gamovlenas. muSaobis procesSi moxdeba sxvadasxva interesTa 
jgufebSi arsebuli mosazrebebisa da rekomendaciebis Seswavla da 
analizi; 

 analizisa da Sefasebis safuZvelze mopovebuli informaciis damuSaveba 
xels Seuwyobs kvlevis Catarebas, romelic aisaxeba Sesabamis 
daskvnebsa da rekomendaciebSi; 

 analizis safuZvelze saTanado rekomendaciebis SemuSaveba xels 
Seuwyobs Tanamedrove standartebis danergvas da administraciul 
samarTaldarRvevaTa samarTlis bazaze moxdeba ganviTarebis iseTi 
koncefciis SemuSaveba, romelic xels Seuwyobs administraciuli 
sisxlis samarTlis (sisxlissamarTlebriv gadacdomaTa) integracias 
sisxlis samarTlis sferoSi. koncefcia unda moicavdes sxvadasxva 
alternativebs (magaliTad, sruli kodifikacia, dargobriv 
kanonmdeblobaSi implementaciis modeli da a.S.); 

 administraciuli sisxlis samarTlis (sisxlissamarTlebriv 
gadacdomaTa normebis) proeqtis advokatirebis xelSewyoba. 
 

momzadebuli koncefcia da kanonproeqti waredgineba yvela 
dainteresebul saxelmwifo uwyebas, arasamTavrobo organizacias, 
akademiur personals misi saqarTvelos kanonmdeblobaSi Semdgomi 
implementaciis mizniT.   

materialuri nawilisTvis: 
sisxlissamarTlebriv gadacdomaTa kodeqsis materialur nawilSi 
gaTvaliswinebulia rogorc saqarTvelos samarTlebrivi sivrcisTvis 
tradiciulad nacnobi debulebebi, ise Tanamedrove civilizebuli qveynebis 
kanonmdeblobebiT aRiarebuli principebebi da sxva sakanonmdeblo 
regulaciebi. winamdebare kodeqsis materialur nawilSi (zogad da kerZo 
nawilS) axleburad aris gaazrebuli Semdegi sakiTxebi: 

 kanonierebis principis ganuxreli dacvis erT-erTi umniSvnelovanesi 
momentia kanonis ukuZalis racionaluri regulacia. kodeqsis me-3 
muxlis me-4 nawilis mixedviT, axal kanons, romelic amsubuqebs 
saxdels, ara aqvs ukuZala, Tu am gadacdomisTvis pirs ukve 
dakisrebuli aqvs saxdeli. maSasadame, upiratesoba miniWebulia qvs ukve 
ZalaSi Sesuli gadawyveitilebis „stabilurobaze“. 

 kodeqsSi imperatiulad aris miTiTebuli, rom pasuxismgebloba 
gamoiricxeba sazRvargareT Cadenili gadacdomisTvis Tu ki am 
qmedebisTvis pirs ukve dakisrebuli hqonda pasuxismgebloba; 

 pasuxismgeblobis safuZveli warmodgenilia samsafexuriani sistemis 
mixedviT: qmedebis Semadgenloba, marTlwinaaRmdegoba da brali. 
gamonaklisis saxiT, dawesebulia pasuxismgebloba bralis gareSec. 
kerZod, msubuqi gadacdomisTvis pasuxismgebloba SeiZleba dadges 
obieqturi gaufrTxileblobis SemTxvevaSic;  

 axleburad aris gaazrebuli ganzraxvisa da gaufrTxileblobis 
definiciebi, saidanac naTalad ikveTeba, rom isini ar warmoadgenen 
bralis formebs; 

 sisxlissamarTlebriv gadacdomaTa  sam kategoriad dayofas gaaCnia 
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Tavisi praqtikuli daniSnuleba. magaliTad, kategoriebzea mibmuli 
saproceso warmoebis formebi, mcdelobis dasjadoba da a.S. 

 marTlwinaaRmdegobisa da bralis gamomricxveli tradiuli garemoebani, 
romlebic cnobilia sisxlis samarTlisTvis, kodeqsSi gadmocemulia 
blanketuri normebis saxiT. rac Seexeba Secdomas, aq regulaciebi 
mocemulia, rogorc faqtobriv, ise iuridiul Secdomaze. 
pasuxismgeblobis asakad miCneulia Teqvsmeti weli. amasTan, SezRuduli 
Seracxadoba, romelic arasrulwlovnebTan mimarTebiT moqmed sisxlis 
samarTlis kodeqsSi pasuxismgeblobisgan gaTavisuflebis dispoziciur 
moTxovnad aris warmodgenili, sisxlissamarTlebriv gadacdomaTa 
kodeqsSi imperatiuli saxiTaa gadmocemuli; 

 kategoriulad aris uaryofili gadacdomis momzadebis dasjadoba, 
xolo pasuxismgebloba dadgenilia mxolod mZime kategoriis 
gadacdomis mcdelobisTvis. mniSvnelovan siaxles Seicavs gadacdomaze 
nebayoflobiT xelis aReba. kerZod, kritikul situaciaSi, rodesac 
marTalia, gadacdomis Camdenis aqtiuri moqmedebiT ar momxdara Sedegis 
Tavidan acilebuli, Tumca gadacdomis Camdenis mier ganxorcielebuli 
subieqturi warmoadgeniT sakmarisi, magram obieqturad arasakmarisi,  
samaSvelo RonisZieba iqna ganxorcielebuli, pasuxismgeblobisgan 
gaTavisufleba mainc saxezea. maSasadame, aqcenti gadatanilia 
gadacdomis Camdenis subieqtur nebaze, romelic kanonmdeblis mier 
mowonebas imsaxurebs, radgan piris mier uaryofilia samarTlisadmi 
mtruli damokidebuleba da igi kvlav kanonis erTgulad gvevlineba; 

 rac Seexeba Tanamonawileobas, aq uaryofilia Tanamonawileobis 
dualisturi modeli da upiratesoba aqvs miniWebuli monistur models. 
amgvari midgoma ganpiroebebulia sisxlissamarTlebrivi gadacdomis 
naklebi saSiSroebiTa da qmedebis sisxlissamarTlebriv gadacdomad 
kvalifikaciis sakiTxSi procedruli simartivisTvis; 

 kodeqsSi gadawyvetilia gadacdomaTa, gadacdomaTa da danaSaulTa 
konkurenciis sakiTxebi. aseve axleburad aris moazrebuli 
ganmeorebiToba. winamdebare kodeqsis kerZo nawilSi makvalificirebeli 
garemoebis saxiT aRar iqneba mocemuli araerTgzisoba. 
ganmeorebiTobisTvis pasuxismgeblobis damZimebis valdebuleba zogad 
nawilSia mocemuli mxolod mZime sisxlissamarTlebrivi 
gadacdomisTvis. 

 dRes moqmedi administraciul samarTaldarRvevaTa kodeqsisgan 
gansxvavebiT sisxlissamarTlebriv gadacdomaTa kodeqsSi mocemulia 
saxdelTa ufro meti saxeoba, romelTa gverdiT aseve warmodgenelia 
zemoqmdebis RonisZiebani. radikaluri cvlilebebia qarTuli 
kanonmdeblobisTvis tradiulad kargad cnobil saxdelebSic. 
magaliTad, jarima warmodgenilia ori variaciiT: fiqsirebuli da 
proporciuli jarima, patimrobis nacvlad mocemulia tusaRoba, 
romelic aseve novaciuri detalebiT gamoirCeva. 

 rac Seexeba kerZo nawils, aq upirveles yovlisa, aRsaniSnavia, 
gadacdomaTa axleburad gaerTianeba sxvadasxva TavebSi, calkeul 
SemadgenlobebSi Setanialia cvlilebebi (magaliTad, dispoziciis 
Sinaarsobrivi cvlileba, SemadgenlobaTa gaerTianeba, sisxlis 
samarTlis kodeqsidan zogierTi Semadgenlobis gadmotana da a.S.) 

sabolood, sisxlissamarTlebriv gadacdomaTa kodeqsis materialuri 
nawilis Sesaxeb daskvnis saxiT unda iTqvas, rom proeqtis SemuSavebisas 
saqarTvelos kanomdeblobaSi ganxorcielebuli cvlilebebisa (magaliTad, 
arasrulwlovanTa marTlsajulebis kodeqsis SemuSaveba da misi Semdgomi 



 50 

amoqmedeba) da sxva obieqturi Tu subieqturi mosazrebebis fonze kvlav 
SesaZlebelia warmodgenil kodeqsSi rogorc principuli, ise teqnikuri 
xasiaTis cvlilebebis Setana. 
 

gadacdomis saqmeTa saproceso warmoebis mokle mimoxilva 
 
 sxvadasxva kategoriis gadacdomasTan dakavSirebul saqmeTa saproceso 
warmoebis sistemis agebisas proeqtis avtorebi iTvaliswinebdnen Semdeg 
arsebiT garemoebebs: 
1. amJamad moqmedi administraciul samarTaldarRvevaTa kodeqsis kerZo 
nawiliT gaTvaliswinebul gadacdomaTa daaxloebiT 60–70% Tavisi bunebiT 
sisxlissamarTlebrivi xasiaTisaa, ris gamoc isini gadatanil unda iqnes 
sisxlissamarTlebriv gadacdomaTa kodeqsSi. amasTan,  perspeqtivaSi aqve 
unda iqnes gadmotanili aseve amJamad moqmedi sisxlis samarTlis kodeqsidan 
naklebad mZime kategoriis zogierTi iseTi danaSauli, romlisTvisac 
gaTvaliswinebulia Tavisuflebis aRkveTaze ufro msubuqi sasjeli anda 
Tavisuflebis aRkveTa, vadiT araumetes erTi wlisa, am ukanasknelis  iseTi 
deliqtebisgan gantvirTvis mizniT, romelTa  Taobaze sisxlis–
samarTlebrivi devnis ganxorcieleba da saamisod soliduri xarjebis gaweva 
araadekvaturi iqneboda maTi saSiSroebis dabali xarisxidan gamomdinare. 
yovelive es, Tavis mxriv, aucileblad gamoiwvevs didi raodenobiT 
gadacdomaTa saqmeebis warmoebis gaxsnas. yvela am saqmeebis  absoluturi 
umravlesobis gamosaZieblad policiis sagamoZiebo samsaxurisaTvis gadacema 
(am saqmeebis mxolod mcire nawili moxvdeboda sxva uwyebebis sagamoZiebo 
samsaxurebis xelSi) ueWvelad gamoiwvevda  isedac maqsimalurad 
datvirTuli am samsaxuris kidev ufro  gadatvirTvas, rac faqtobrivad 
SeuZlebels gaxdida yvela gadacdomaze kanoniT gaTvaliswinebul 
reagirebasa da devnis ganxorcielebas, saqmeebis efeqturad warmoebasa da 
maTze adekvaturi  marTlmsajulebis ganxorcielebas. analogiur 
mdgomareobaSi aRmoCndeboda prokuraturis organoebic. es ki ganapirobebda 
sisxlissamarTlebriv gadacdomaTa kodeqsis faqtobriv umoqmedobasa da 
aseTi gadacdomebis prevenciis srul anulirebas. amis gamo proeqtis 
avtorebma CaTvales, rom mizanSewonilia sisxlissamarTlebriv gadacdomaTa 
saqmeebi sawarmoeblad gadaeces Sesabamis saxelmwifo uwyebebsa da sxva 
uflebamosil sajaro samsaxurebs maTi profilis Sesabamisad, maT Soris 
policiis Sesabamis samsaxurebsac, romlebic ufro advilad moaxerxeben 
SedarebiT bevrad mcire odenobis mxolod maTi profilis saqmeebTan 
gamklavebas, rac mTlianobaSi xels Seuwyobs sisxlissamarTlebriv 
gadacdomaTa kodeqsis realur funqcionirebas. 
2. proeqtis mixedviT aRniSnuli saqmeebis sawarmoeblad aucilebeli ar 
iqneba Sesabamis saxelmwifo uwyebebsa da sajaro samsaxurebSi specialuri 
sagamoZiebo samsaxurebis Seqmna, rac finansurad did xarjebTan iqneboda 
dakavSirebuli, aramed sakmarisia xsenebul uwyebebeSi saTanado saproceso 
uflebamosilebebiT aRWurvili momkvlevis institutis Seqmna (2–3 kacis 
SemadgenlobiT), romelic ganaxorcielebs sagamoZiebo moqmedebebs Sesabamisi 
kategoriis sisxlissamarTlebrivi gadacdomis faqtebze, ris Semdegac 
saboloo gadawyvetilebis misaRebad saqmes arsebiTi ganxilvisaTvis 
gadascems Sesabamis uflebamosil organos xelmZRvanels an sasamarTlos, 
qvemdebareobis mixedviT.  
3. garda aRniSnulisa, proeqtis avtorebis mier wina planze iqna 
dayenebuli sisxlissamarTlebrivi gadacdomis saqmeTa warmoebisas 
gadacdomis CadenaSi eWvmitanili pirisaTvis misi uflebebisa da 
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Tavisuflebebis ganuxrelad dacvis garantiebis uzrunvelyofa, rac amJamad 
moqmedi administraciul samarTaldarRvevaTa kodeqsis yvelaze did xarvezs 
warmoadgens. gadacdomis CamdenisaTvis xsenebuli uflebebi garantirebulia 
saTanado saproceso institutebis SeqmniTa da iseTi standartebis dawesebiT, 
rogoricaa: dasabuTebuli varaudis arseboba qmedebis Cadenis Taobaze piris 
mimarT devnis dawyebisaTvis; maRali albaTobis standartis arseboba 
qmedebis Cadenis Sesaxeb, raTa saqme mis mimarT gadacemul iqnes arsebiTi 
ganxilvisaTvis; gonivrul eWvs miRma standartis dacviT sasamarTlo 
gadawyvetilebis gamotana piris braleulobis Taobaze; uflebamosili 
organos xelmZRvanelis mier gadacdomis saqmeze miRebuli gadawyvetilebis 
sasamarTloSi gadamowmebis SesaZlebloba; sasamarTloSi gadacdomis saqmeTa 
warmoebis instanciuroba (sul cota or sasamarTlo instanciaSi saqmis 
ganxilvis ufleba); saqmis warmoebis procesSi dacvis mxarisaTvis damatebiT 
iseTi  farTo uflebebis miniWeba, rac ar arsebobs moqmed sisxlissamarTlis 
kanonmdeblobaSic ki; piris mimarT msubuqi kategoriis gdacdomis saqmis 
warmoebisas misTvis arCevanis SesaZlebloba, kerZod, misi survilis 
SemTxvevaSi, saqmeze SeiZleba ganxorcieldes gamartivebuli warmoeba an 
saerTo warmoeba misi kanonieri interesebis gaTvaliswinebiT; 
4. proeqtis avtorebis mier mizanSewonilad iqna miCneuli gadacdomis 
saqmeTa warmoebaSi inkviziciuri procesis elementebis Semotana saqmis 
sasamarTloSi ganxilvis stadiaze, raTa Seqmniliyo imis SesaZlebloba, rom 
xeli Seewyos  saqmis garemoebebis srulyofilad dadgenas, rogorc 
gadacdomis Camdeni piris, aseve sajaro interesebis maqsimalurad da 
proporciulad dacvis mizniT, rac, Tavis mxriv, gaaZlierebs samarTliani 
sasamarTlos uflebis uzrunvelyofis pirobebs. 
5. proeqtis avtorebi Seecadnen maqsimalurad yofiliyo uzrunvelyofili 
sisxlissamarTlebrivi gadacdomis, gamijvna danaSaulisagan, agreTve, 
gadacdomis Camdeni piris gamijvna sisxlissamarTlebrivi damnaSavisgan da 
misi stigmatizaciis Tavidan acileba. saamisod proeqtSi mocemulia aramarto 
gansxvavebuli saproceso institutebi, aramed gansxvavebuli, specialuri 
terminologiac ki, magaliTad, „mokvleva“ da ara „gamoZieba“; „momkvlevi“ da 
ara „gamomZiebeli“; „eWvmitanili“ da ara „braldebuli“; „saproceso iZulebis 
RonisZieba“ da ara „aRkveTis RonisZieba“ da sxva, magram, miuxedavad amisa, 
eWvmitanili am procesis mixedviT sargeblobs sisxlis samarTlis procesiT 
gaTvaliswinebuli braldebulis uflebebiT. aqve unda iTqvas, rom 
sisxlissamarTlebrivi gadacdomis saqmeebze saproceso warmoebaSi srulad 
moqmedebs sisxlissamarTlis procesiT gaTvaliswinebuli yvela zogadi 
principi, romlebiTac uzrunvelyofili unda iqnes procesis yvela 
monawilis uflebebis da Tavisuflebebis jerovnad dacva. 

 
6. proeqtis siaxlesa da erT–erT Taviseburebas warmoadgens aseve 
sisxlissamarTlebrivi gadacdomis CadeniT dazaralebuli fizikuri Tu 
iuridiuli piris bevrad ufro gazrdili uflebebi, imasTan SedarebiT, rac 
gaTvaliswinebulia amJamad moqmedi sisxlis samarTlis saproceso 
kanonmdeblobiT. aseTi midgoma mocemuli sakiTxisadmi aixsneba im 
garemoebiT, rom sisxlis samarTlis danaSaulebisgan gansxvavebiT 
sisxlissamarTlebrivi gadacdomebis  umravlesoba Tavisi bunebiT iseTia, 
romlebic iwveven materialur zarals, ris gamoc dazaralebul pirs meti 
saSulebebi unda gaaCndes misTvis miyenebuli zianis anazRaurebis 
uzrunvelsayofad. amasTan, sisxlissamarTlebrivi gadacdomis saqmeze 
dazaralebulad cnobili piri,  proeqtis mixedviT, ar iqneba aRWurvili 
raime iseTi uflebebiT, romelTa meSveobiT mas SeeZleba raime gavlena 
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moaxdinos piris braleuloba – arabraleulobis sakiTxis gadawyvetaze, 
magaliTad, mas ar SeeZleba piris mimarT gamotanili gamamarTlebeli 
gadawyvetilebis gasaCivreba. 
7. mZime kategoriis iseTi sisxlissamarTlebrivi gadacdomis saqmeze, 
romlisTvisac gaTvaliswinebuli iqneba yvelaze mkacri saxdeli, rogoricaa 
tusaRoba (moklevadiani Tavisuflebis aRkveTa), agreTve gadacdomis iseT 
saqmeze, romelsac gansakuTrebuli sazogadoebrivi mniSvneloba aqvs, 
samarTalwarmoeba mTlianad unda  ganxorcieldes saqarTvelos sisxlis 
samarTlis saproceso kodeqsiT gaTvaliswinebuli normebisa da institutebis 
safuZvelze, radgan aseTi gadacdomebi, Tavisi simZimiT danaSauls 
uaxlovdebian, amasTan, misi Camdenis dasjadoba Tundac moklevadiani 
Tavisuflebis aRkveTiT, ueWvelad moiTxovs ufro maRali donis winaswar 
gamoZiebas, vidre  aris mokvleva, da sasamarTlo ganxilvas, rasac iTxovs 
aseve msgavs saqmeebze ganxorcielebuli marTlmsajulebis mimarT 
sazogadoebis mxridan  ndobis maRali xarisxis aucilebloba. saamisod 
ganxiluli proeqtis saproceso nawilSi mocemulia miTiTebebi sisxlis 
samarTlis saproceso  kodeqsis Sesabamis muxlebze. 

sisxlissamarTlebrivi gadacdomebis saqmeTa saproceso warmoebis 
sistema gamomdinareobs TviT am gadacdomebis kategoriebidan. msubuqi 
kategoriis gadacdomis saqmeze, Tuki misi Camdeni piri Tanaxmaa, 
ganxorcieldeba gamartivebuli warmoeba, romelic mdgomareobs momkvlevis 
dadgenilebiT aRniSnuli piris mimarT gadacdomis Cadenis adgilze 
saxdelis SefardebaSi mokvlevis masalebis safuZvelze, anda, gadacdomis 
Cadenis adgilze piris aryofnis SemTxvevaSi, rodesac misi vinaoba da 
sacxovrebeli adgili cnobilia, aseve mokvleuli masalebis safuZvelze pirs 
dajarimebis Sesaxeb gamotanili dadgenileba gaegzavneba, romelic ZalaSi 
Sedis misi Tanxmobis miRebis SemTxvevaSi, xolo Tu is Tanaxma araa, maSin man 
kanoniT dadgenil vadaSi unda mimarTos Sesabamis uflebamosili organos 
imis Taobaze, rom mis mimarT ganxorcieldes saerTo saproceso warmoeba, 
msgavsad sxva saqmeebisa. 

saerTo saproceso warmoeba xorcieldeba momkvlevis mier yvela  sxva 
kategoriis sisxlissamarTlebrivi gadacdomis saqmeze, Tuki am 
gadacdomisaTvis saxdelad gaTvaliswinebuli ar aris tusaRoba an 
gadacdomis saqmes ar gaaCnia gansakuTrebuli sazogadoebrivi mniSvneloba, 
romelSic aqtiurad monawileobs dacvis mxare – moipovebs da waradgens 
Tavis mtkicebulebebs, eswreba sagamoZiebo moqmedebebs da a.S. saerTo 
saproceso warmoebisas. mokvlevis dasrulebis Semdeg, Tuki arsebobs maRali 
albaToba imisa, rom  pirma SesaZloa namdvilad Caidina gadacdoma, saqme 
arsebiTi ganxilvisaTvis gadaecema Sesabamisi uflebamosili organos 
xelmZRvanels, romelsac ufleba aqvs: Sewyvitos piris mimarT 
sisxlissamarTlebrivi devna an mTlianad saqmis warmoeba anda daniSnos 
saqmis arsebiTi ganxilva, ris Taobazec ecnobeba dacvis mxares. saqmis 
arsebiTi ganxilva xdeba miniprocesze mxareebis monawileobiT, romelsac 
warmarTavs kompetenturi organos xelmZRvaneli. saqmis ganxilvis Semdeg es 
ukanaskneli iRebs gadawyvetilebas piris gadacdomis Camdenad cnobisa da 
masze saxdelis dakisrebis Sesaxeb an piris arabraleulad cnobisa da mis 
mimarT devnis Sewyvetis Sesaxeb. es gadawyvetilebebi SeiZleba gasaCivrdes 
sasamarTloSi kanoniT dadgenil vadaSi da wesiT dacvis mxaris an 
dazaralebulis mier (mxolod zianis anazRaurebis nawilSi). SemdgomSi, Tuki 
arsebobs dainteresebuli mxaris saCivari, saqme SeiZleba ganxilul iqnes or 
sasamarTlo instanciaSi – pirveli  instanciis sasamarTlosa da saapelacio 
sasamarTloSi. pirveli instanciis sasamarTloSi saqme ganixileba sruli 
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moculobiT sasamarTlo gamoZiebis ganxorcielebis gziT, im wesebis 
safuZvelze rac gaTvaliswinebulia saqarTvelos sisxlis samarTlis 
saproceso kodeqsiT, agreTve sisxlissamarTlebriv gadacdomaTa kodeqsis 
saproceso nawilSi miTiTebuli Taviseburebebis gaTvaliswinebiT, xolo 
saapelacio sasamarTloSi ki saqme ganixileba sisxlissamarTlis saproceso 
kodeqsiT sakasacio warmoebisaTvis gaTvaliswinebuli wesebis safuZvelze. 

rac Seexeba saqmeebs iseT gadacdomebze, romlisTvisac kanoniT 
saxdelad gaTvaliswinebulia tusaRoba, aseve saqmeebs, romlebsac gaaCniaT 
gansakuTrebuli sazogadoebrivi mniSvneloba, maT Taobaze winaswari 
gamoZieba da pirveli instanciis sasamarTloSi maTi ganxilva mTlianad 
tardeba saqarTvelos sisxlissamarTlis saproceso kodeqsiT 
gaTvaliswinebuli wesebis dacviT, xolo saapelacio sasamarlToSi ki aseTi 
saqmec sakasacio instanciisaTvis gaTvaliswinebuli wesebis safuZvelze 
ganixileba, amasTan, saqmeze aq gamotanili ganaCeni sabolooa da gasaCivrebas 
ar eqvemdebareba. 

 
anotacia proeqtze - CveulebiTi samarTlis moqmedeba Tanamedrove balszemo 

svaneTSi 
 
Catarda eqspedicia balszemo svaneTSi, moxda masalebis moZieba, Sekreba, 
pasportizacia, sistematizacia da mecnieruli analizi. 
dafiqsirda, rom saqarTvelos erT-erT kuTxeSi, kerZod, svaneTSi, sxva 
kuTxeebisgan gansxvavebiT dRemde moqmedebas ganagrZobs CveulebiTi 
samarTali, romelic garkveuli modifikaciiT (Zvel periodTan SedarebiT) 
kvlav aregulirebs sazogadoebriv urTierTobaTa mTel rig sferoebs. 
 

anotacia proeqtze - ,,saqarTvelos samoqalaqo samarTlis safuZvlebi 
qarTul sasamarTlo praqtikaSi“ 

 
Tanamedrove msoflio moicva integraciulma procesebma. warsuls Cabarda is 
dro, rodesac ama Tu im qveynis samarTali SezRuduli iyo mxolod Tavisi 
saxelmwifos farglebiT da mxolod misi samarTlebrivi wyaroebiT 
ikvebeboda. harmonizaciis procesi samarTlis ojaxebsac Seexo. 
precedentuli samarTlis araerTma institutma moikida fexi evropul 
samarTalSi. am harmonizaciis gamoxatulebaa isic, rom Tu inglisur – 
amerikul samarTalSi precedentis gverdiT maRldeba kanonis avtoriteti, 
evropaSi piriqiT, kanonis gverdiT izrdeba precedentis mniSvneloba. 
ganuzomlad didia sasamarTlo praqtikis mniSvneloba egreT wodebuli 
zogadi daTqmebisa da Ria normebis interpretaciisas, magaliTad, rogoricaa 
keTilsindisierebis principi, `gonivruli dro~, `usamarTlo pirobebi~. 
kanonmdebeli xSirad, maqsimalurad Ria saxiT ayalibebs normebs, radganac 
mas ar SeuZlia winaswar gansazRvros Tu romeli SemTxvevebis mimarT 
iqnebian isini gamoyenebulni. cxadia, iseTi zogadi daTqmebi, rogoricaa 
keTilsindiserebis principi, samarTlianoba, keTili zne, goniereba da sxva, 
warmoadgenen uaRresad moqnil normebs.  msgavsi Ria daTqmebi sasamarTlo 
praqtikaSi ,,cocxldebian~, axali samarTlebrivi arsiT ivsebian da 
kontinenturi evropis qveynebSi maT farTo gamoyeneba aqvT.  amis argumentad 
heselinki miiCnevda imas, rom romaul-germanuli samarTlebrivi sistemis 
mosamarTleebi arakomfortulad grZnoben Tavs kanonSemoqmedis rolSi. 
aRniSnul qveynebSi tradiciulad gabatonebulia Sexeduleba, rom 
mosamarTle samarTalSemfardebelia da ara kanonSemoqmedi. amitom, misTvis 
gacilebiT ufro advilia ganacxados, rom igi ubralod iyenebs, xalxis mier 
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arCeuli parlamentis mier dadgenili samarTlis normebs, da aseTi zogadi 
daTqmebis gamoyenebiT praqtikulad amkvidrebs axal mowesrigebas.  
proeqtis farglebSi ganxorcielda 25 sasamarTlo gadawyvetilebis analizi, 
romelic Seadgens 400 mde gverds. publikacia gamoqveyndeba 2016 wlis martSi. 
mimdinare periodSi xorcieldeba redaqtireba da gamoqveynebisaTvis 
momzadeba.  
ganxorcielebuli kvleviTi proeqtis ganxorcieleba xels Seuwyobs: pirvel 
rigSi arsebuli sasamarTlo gadawyvetilebebis mecnierul analizs, 
mecnierebebaSi praqtikis integrirebas da piriqiT, sasamarTlo praqtikaze 
dafuZnebiT iuridiuli doqtrinis srulyofas. 
 
irine xerxeuliZis kvleva exeboda adamianiT vaWrobas (trekifings), rogorc 
saerTaSoriso xasiaTis organizebul danaSauls, gasakuTrebuli aqcentebiT 
qalTa saerTaSorisod aRirebuli uflebebis dacvis TvalsazrisiT. 
internacionaluri xasiaTis kvleva, romelic moicavda qarTul, germanul da 
aSS-is sakanonmdeblo da socialur konteqsts, gansakuTrebul fokuss 
akeTebda qalTa da gogonaTa mimarT Cadenil sqesobriv eqspluataciaze. 
kvleva ixilavda aseve qalTa mimarT Cadenili seqs-trefikingisa da 
legalizebuli prostituciis korelaciis sakiTxs saerTaSoriso aqtebis 
fonze. saerTaSoriso instrumentTa Soris xazi gaesva gaeros 
transnacionaluri danaSaulis Sesaxeb konvenciis oqms adamianebiT, 
gansakuTrebiT ki qalebiTa da bavSvebiT vaWrobis prevenciis, aRkveTis, da 
dasjis Sesaxeb e.w. palermos oqms. evropul doneze ki ganxilul iqna 
evrokavSiris regionaluri instrumentebi, CarCo xelSekrulebebi da 
direqtivebi mimarTuli trefikingis danaSaulis precevniisa da 
aRmofxvrisaken. kvlevaSi ganxorcielda evropuli (germanuli) samarTlebrivi 
xedvis aSS-is kanonmdeblobasTan Sepirispireba qalTa trefikingis sakiTxis 
garSemo. sabolood, qalTa mimarT Cadenili trefikingis efeqturi prevenciis 
RonisZiebebis Sefasebis kuTxiT gakeTda daskva, e.w. Sveduri modelis 
upiratesobis Taobaze. 

IV. 2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 
1 
 

 

kazusis amoxsnis 
germanuli meTodis 
danergva qarTul 

umaRles 
saswavleblebSi 

 
 
 
 
 
 

sisxlis samarTlis 
kanonmdeblobis 
liberalizaciis 

tendenciebi 

irma xarSilaZe, 
sxva 

eqspertebTan 
erTad 

 
 

 
 
 
 
 

nona Todua 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nona Todua 
mzia 

lekveiSvili 
guram naWyebia 

saqarTvelos 
axalgazrda 
iuristTa 
asociaciis 
iuridiuli 
ganaTlebis 

fondis, IRZ-isa 
da GIZ-is 

erToblivi 
sagranto proeqti 
 

fondi „Ria 

sazogadoeba - 

saqarTvelo” 
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saqarTveloSi 
 
 
 
 
 
 
 

sisxlis samarTlis 
zogadi nawili 

(saxelmZRvanelo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Aadministraciuli 
samarTlis procesis 

saxelmZRvanelo, 
administraciuli 

samarTlis mimarTuleba 
 
 
 
 

“Domestic violence –the issue 
to be dealt with in a holistic 

way” (On the basis of 
comparison of the Italian, the 
U.S. and Georgian law and 

practice), sisxlis 

samarTali, qalTa  

uflebebi. 

 

„qarTul-germanuli 
sisxlis samarTlis 

Jurnali“ - 
Deutsch-Georgische 
Strafrechtszeitchrift 

(DGStZ). 
Jurnali iqneba 

 
 
 
 
 
 
 
 

maia ivaniZe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

maia 
kopaleiSvili 

 
 
 
 
 
 
 
 

italiis  
salernos 

universitetis 
profesori 

Prof. Dr. Stefania 
Negri 

 
 
 

berlinis 
humboldtis 

universitetis 
prof. martin 

hegeri,  
eberhard 
karlis 

maia ivaniZe 
qeTevan 

mWedliSvili-
hedrixi 
Temur 

cqitiSvili 
 
 

maia ivaniZe 
mzia 

lekveiSvili 
nona Todua 

irine 
xerxeuliZe 

guram naWyebia 
qeTevan 

mWedliSvili-
hedrixi 

(anazRaurebis 

gareSe) 
goCa 

mamulaSvili 

(anazRaurebis 

gareSe) 

 
maia 

kopaleiSvili, 
irma 

xarSilaZe, 
xaTuna loria, 

Tamar 
gvaramaZe, 

Tamar RvamiCava 
 
 

irine 
xerxeuliZe 

 
 
 
 
 
 
 

Jurnalis 
gamomcemlebi 

arian: 
prof. hainer 

alvarti (ienis 
universiteti); 
samarTlis 

 
 
 
 
 

 
 
 

Tsu 
Sidasafakul-

teto samecniero 
granti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Tsu 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ERASMUS 
MUNDUS/ 

EMBER 
 
 
 
 
 
 

saerTaSoriso 
samarTlebrivi 
TanamSromlobis 
germanuli fondi 

(IRZ); aseve, Tsu 
iuridiuli 
fakultetis 
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eleqtronuli Tiubingenis 
universitetis 
prof. bernd 

hainrixi 
da Tsu 

iuridiuli 
fakultetis 
asistent-
profesori 

anri 
oxanaSvili 
(Jurnalis 

koordinatori) 

doqtori aqsel 
boetixeri 
(germaniis 

federaluri 
sasamarTlos 

yofili 
mosamarTle); 
prof. oTar 
gamyreliZe; 
saqarTvelos 

uzenaesi 
sasamarTlos 
Tavmjdomare, 
prof. nino 
gvenetaZe; 

prof. martin 
hegeri 

(berlinis 
humboldtis 

universiteti); 
prof. bernd 

hainrixi 
(eberhard 
karlis 

Tiubingenis 
universiteti); 

germaniis 
federaluri 
sasamarTlos 
yofli vice 
prezidenti, 

prof. 
burkhard ienke; 
prof. edvard 
Srami (ienis 

universiteti); 
saqarTvelos 

uzenaesi 
sasamarTlos 

yofili 
mosamarTle, 
prof. daviT 
sulaqveliZe 
(Tbilisis 
Tavisufali 

universiteti); 
saqarTvelos 

sakonstitucio 
sasamarTlos 
mosamarTle, 
prof. merab 
turava (Tsu) 

mxardaWera 
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gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli 
da praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

proeqtis - sisxlis samarTlis kanonmdeblobis liberalizaciis tendenciebi 
saqarTveloSi - ZiriTadi mniSvneloba mdgomareobs imaSi, rom masSi 
ganxilulia, Tu ra mimarTulebiT unda moxdes saqarTvelos ss 
kanonmdeblobis liberalizacia da ra institutebs unda Seexos igi. kerZod, 
ganxilulia liberalizmis, rogorc politikuri mimarTulebis arsi da misi 
gamovlineba samarTalSi. aseve qmedebis kriminalizacia-dekriminalizaciis 
arsi, sasjelis individualizaciis sakiTxi, alternatiul sasjelTa sakiTxi 
saqarTvelosa da sazRvargareTis qveynebSi, pirobiTi msjavris sakiTxi da 
sasjelis proporciulobis problema sisxlis samarTalSi. 
 

proeqtis - sisxlis samarTlis zogadi nawili (saxelmZRvanelo) - dasrulebis 
Sedegad ibeWdeba saxelmZRvanelo sisxlis samarTlis zogad nawilSi, sadac 
ganxilulia ara marto moZRvreba danaSaulze, aramed moZRvreba sasjelzec.  
amdenad, gamodis srulyofili saxelmZRvanelo sisxlis samarTlis zogad 
nawilSi, rac amgvari saxiT ar gamocemula 2007 wlis Semdeg. 
 
irine xerxeuliZis kvleviTi proeqti moicavs 2015-2016 saswavlo wlis 
garkveul periods. proeqtis ucxoeli xelmZRvanelisa da Cemi SenaxmebiT, 
misi ganxorcieleba daigegma ara 2015 wlis Semodgomis semestrSi, aramed 2016 
wlis gazafxulis semestrSi. amdenad, aRniSnuli samecniero-kvleviTi 
proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebic, warmodenili iqneba 
Sesabamisad, proeqtis dasrulebis Semdeg. am etapze ki ganvmartav, rom 
proeqti exeba ojaxuri Zaladobis problemas da igi ganxiluli iqneba ara 
mxolod sisxlissamarTlebrivi, viwro dargobrivi TvalsazrisiT, aramed 
damuSavebuli iqneba saerTaSoriso sferoSi aRirebuli  da mwvaved dasmuli 
qalTa uflebebis sakiTxi. kvleva aris internacionaluri, radgan misi samzne 
qveyana ara marto saqarTveloa, aramed italia, rogorc evrokavSiris wevri 
saxelmwifo da aseve amerikis SeerTebuli Statebi. 
 
„qarTul-germanuli sisxlis samarTlis Jurnalis“ mravalwlianma proeqtma 
funqcionireba daiwyo 2015 wlis 8 oqtombridan, rodesac saqarTvelos 
uzenaes sasamarTloSi moxda germanul-qarTuli sisxlis samarTlis 
Jurnalis oficialurad daarseba. proeqti iTvaliswinebs germanul-qarTuli 
sisxlis samarTlis eleqtronuli Jurnalis Seqmnas or enaze, germanulad da 
qarTulad. aseTi saxis eleqtronuli Jurnali aris saqarTvelos istoriaSi 
pirveli, romelmac xeli unda Seuwyos qarTuli sisxlis samarTlis 
evropeizacias. Jurnalis mizania qarTuli da germanuli sisxlis samarTlis 
dogmatikis daaxloveba da SedarebiT analizis warmoeba, romelic 
ganxorcieldeba germaneli da qarTveli sisxlis samarTlis profesorebis 
samecniero naSromebis dasaxelebul JurnalSi qarTulad da germanulad 
gamoqveynebiT. Jurnalis mizania aseve, samecniero weris kulturis amaRleba 
sisxlis samarTlis mimarTulebiT. Jurnali orientirebulia ara mxolod 
profesorebze, aramed, aseve, doqtorantebsa da studentebze, romlebsac 
eqnebaT SesaZlebloba, gamoaqveynon sakuTari naSromebi.  
germanul-qarTuli sisxlis samarTlis eleqtronuli Jurnalis pirveli 
nomris gamocemaze muSaoba dawyebulia da mimdinareobs samecniero statiebis 
miReba. Jurnalis pirveli nomris gamocema dagegmilia 2016 wlis pirvel 
kvartalSi. weliwadSi dagegmilia sul daaxloebiT 3 nomris gamocema. 
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dawesebuleba Tu saWirod Tvlis, SeuZlia angariSSi Seitanos sxva, 

misTvis mniSvnelovani aqtivobac. 

konstantine korkeliam wlis ganmavlobaSi Caatara 5 seminari 
mosamarTleebisa da advokatebisaTvis. 
 
giorgi TumaniSvili imyofeboda 2015 wlis agvistoSi germaniaSi, q. ienaSi, 
DAAD-is fondis xelSewyobiT kvleviTi saqmianobis gansaxorcieleblad 
aRmosavleT-dasavleT partniorobis programis farglebSi. 
 
moris SalikaSvili erTTviani samecniero-kvleviTi stipendiiT imyofeboda q. 
fraiburgis (germania) maqs-plankis saerTaSoriso da sazRvargareTis qveynebis 
sisxlis samarTlis institutSi.  

 

angariSi warmodgenili unda iyos nabeWdi (2 egzemplarad) da eleq-

tronuli versiis (CD-diski) saxiT. 

angariSi, romelic ar aris Sedgenili am debulebis me-2 punqtis 

moTxovnebis Sesabamisad, eqspertizas (Sefasebas) ar eqvemdebareba da 

Sefasebis Semajamebel dokumentSi aRiniSneba formuliT `ar Sefasda~. 



ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis 

medicinis fakulteti 

2015 wlis samecniero muSaobis angariSi 

  

samecniero erTeulis xelmZRvaneli – aleqsandre ciskariZe 

 

samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba. 

 

sruli profesorebi: 

 

1. aladaSvili aleqsandre 11. okribelaSvili nino 

2. gagua rezo 12. omiaZe mixeili 

3. galdava giorgi 13. qarselaZe rusudani 

4. Todua fridoni 14. SaqariSvili romani 

5. imnaZe paata 15. CigogiZe Teimurazi 

6. kezeli Tamari 16. CxaiZe zurabi 

7. kilaZe merabi 17. cercvaZe Tengizi 

8. korZaia dimitri 18. winamZRvriSvili beJani 

9. lobJaniZe gia 19. xomasuriZe arCili 

10. margvelaSvili vladimeri 20. jorbenaZe Teimurazi 

 

asocirebuli profesorebi: 

 

1. anTaZe amiran 22. manjaviZe natalia 

2. anTelava nikolozi 23. maWavariani pavle 

3. bagaSvili Tamila 24. pataraia giorgi 

4. beriaSvili zurabi 25. Jvania giorgi 

5. gvenetaZe arseni 26. JorJoliani liana 

6. gigineiSvili daviTi 27. suluxia revazi 

7. giorgaZe elene 28. tabiZe gulnara 

8. gonjilaSvili vladimeri 29. qituaSvili Tina 

9. guguciZe darejani 30. qristesaSvili jenara 

10. dadiani qeTevani 31. RirdalaZe avTandili 

11. vaSaZe Tamari 32. yazaxaSvili nata 

12. zurabaSvili daviTi 33. SaraSiZe nino 

13. TavberiZe levani 34. SarvaZe lali 

14. kalandaZe manana 35. SaqaraSvili marine 

15. kacitaZe givi 36. CixlaZe nino 

16. kaxaZe sofio 37. canava SoTa 

17. kvirkvelia nana 38. ciskariZe aleqsandre 

18. kopaliani medea 39. WiWinaZe konstantine 

19. labartyava aleqsandre 40. WumburiZe vaxtangi 

20. loria laSa 41. xodeli nodari 

21. mamamTavriSvili nina   
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asistent-profesorebi: 

 

1. abaSiZe rusudani  15. kirvaliZe ia  

2. abulaZe valeriani  16. lursmanaSvili gia  

3. barabaZe qeTevani  17. mamamTavriSvili grigoli  

4. barbaqaZe irina  18. mgeliaSvili Teimurazi  

5. gegenava maka  19. petriaSvili alina  

6. gogiberiZe mamuka  20. ruxaZe Tamari  

7. goderZiSvili vaxtangi  21. sixaruliZe giorgi  

8. gurgeniZe mamuka  22. farulava Salva  

9. darjania oTari  23. CuxrukiZe arCili  

10. doWviri Teimurazi  24. CxaiZe zurabi  

11. elisabedaSvili giorgi  25. CxaiZe mamuka 

12. Todua manana  26. WipaSvili mariami  

13. kakabaZe manana  27. xerodinaSvili giorgi  

14. kikaliSvili Tamari  28. jangavaZe mixeili 

 
 

sarCevi: 

 
departamenti gv. 

dermato-venerologiis departamenti 3 

fsiqiatriis departamenti 10 

gadaudebeli da kritikuli medicinis departamenti 13 

infeqciur daavadebaTa da klinikuri imunologiis departamenti 17 

meanoba-ginekologiis  da  reproduqtologiis  departamenti 40 

nevrologiisa da neiroqirurgiis departamenti 55 

farmakologiis departamenti. 66 

paTologiis departamenti 73 

pediatriis departamenti 82 

samedicino radiologiisa da endoskopiis   departamenti 89 

sazogadoebrivi jandacvis departamenti 94 

stomatologiis da yba - saxis qirurgiis departamenti  106 

Terapiis departamenti 112 

urologiis departamenti 125 

 Onkologiis departamenti 131 

qirurgiis departamenti 139 

anatomiis, topografiuli anatomiisa da operaciuli qirurgiis 

departamenti 
145 
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dermato-venerologiis departamenti 

 

samecniero erTeulis xelmZRvaneli. profesori giorgi galdava 

samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba:  

profesori giorgi galdava 

asocirebuli profesori Tina qituaSvili 

laboranti elza gadelia 

 
* saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 wlisaTvis 

dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 
 

# 

gegmiT gaTvaliswinebuli 
da Sesrulebuli 

samuSaos dasaxeleba 
mecnierebis dargisa da 

samecniero mimarTulebis 
miTiTebiT 

samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

1 
 
 
 

“samxedro ZalebSi 
gasawvev moqalaqeTa 
samedicino Semowmebis 
programis farglebSi 
samxedro ZalebSi gasawev 
pirTa damatebiTi 
stacionaruli 
gamokvlevebis 
komponentiT 
gaTvaliswinebuli 
momsaxurebis 
ganxorcieleba.” (04.02.2015-
dan 30.06.2015-mde da 
11.08.2015-dan 31.12.2015-mde). 

giorgi galdava 
 
 

dawesebulebis dermato-
venerologebi 
 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
qveynis Tavdacvis samsaxurSi janmrTeli mosamsaxuris arseboba saqarTvelos 
samxedro kanonmdeblobiT gansazRvruli aucileblobaa. programis mizani iyo 
samxedro ZalebSi gasawvev moqalaqeTa Soris kanisa da sqesobrivi gziT 
gadamdeb daavadebaTa gamovlena. 

am mizniT Catarda samxedro ZalebSi gasawvevi asakis moqalaqeTa samedicino 
Semowmeba da laboratoriuli gamokvleva kanisa da sqesobrivi gziT gadamdeb 
daavadebaTa gamovlenis mizniT. 

 kalendaruli wlis ganmavlobaSi miRebuli Sedegebi:  
2015 wels sul gasinjuli iyo  36 axalgazrda, romelic gamogzavnili iyo 
samxedro samsaxurSi gamwvevi komisiis mier. Ppirvel etapze gamokvleulia 23 
moqalaqe, meorejer _ 13 moqalaqe. daudgindaT sxvadasxva daavadeba. 

 
 
 

* saxelmwifo grantiT dafinansebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 
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1 
 
 
 
 

    

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

2     
 

 
 

samecniero-kvleviTi proeqtebi 
 

# proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

“randomizebuli, 
erT-centriani, 
ormagad-brma, 
placeboTi-
kontrolirebuli, 
I/IIa fazis kvleva, 
adamianis Tmis 
folikulis 
dermuli garsis 
fialiseburi 
ujredebis (“DSCC”) 
autotransplantat
is usafrTxoebis 
da efeqturobis 
SefasebisaTvis, 
qalebsa da 
mamakacebSi, 
androgenuli 
alopeciiT. 
(01.01.2015 w-dan 
31.12.2015w-mde) 

“TrichoScience 
Innovations, Inc”, 
mdebare: 200-455 
granviles quCa, 
vankuveri, 
britanuli 
kolumbia, V6C 1T1,  
kanada 

 
 
giorgi galdava 
 

 
mTavari mkvlevari - 
nino lorTqifaniZe 
  
dawesebulebis 
dermato-
venerologebi 
 

 

 
dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 
 

gamokvleulia 19 pacienti 

II. 
 
 
 
 
 

programa 
„saqarTveloSi 
aiv/Sidsis prevenciis 
mizniT arsebuli 
erovnuli reagirebis 
mxardaWera, 
aiv/SidsiT 
daavadebulTa 
sicocxlis 
maCveneblebis 
gaumjobeseba 
mkurnalobisa da 
movlis 
RonisZiebebis 

 
a(a)ip sainformacio 
samedicino-
fsiqologiuri 
centri ”Tanadgoma” 

 
vaxtang gogoxia 

 
dawesebulebis 
dermato-
venerologebi 
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gaZlierebis gziT“.  
proeqti - “aiv  
prevenciuli 
RonisZiebebis  
gaZliereba maRali 
riskis qcevis mqone 
jgufebSi 
(komerciuli seqs-
muSaki qalebi, 
homoseqsualuri  
urTierTobis mqone 
mamakacebi da 
patimrebi) Obj2,act2.2"   
(01.12.14 - 31.12.15 ww)  

 
dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 

 
dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

10 TveSi pacientTa raodenobaa 869, mkurnaloba Cautarda 365-s. 
erT-erTi ZiriTadi rgoli sqesobrivi gziT gadamdebi daavadebebis winaaRmdeg 
brZolis saqmeSi aris sqesobrivi gziT gadamdebi daavadebis aqtiuri gamovlineba 
da kerebis sanacia, agreTve cxovrebis jansaRi wesis propagandis gaZliereba. 
sqesobrivi gziT gadamdeb daavadebaTa aqtiuri gamovlineba da maTi prevencia 
gansakuTrebiT mniSvnelovania sarisko qcevis jgufebSi (komerciuli seqsmuSaki 
qalebi CSW da mamakacebi, romelTac seqsi aqvT mamakacTan MSM da patimrebSi). 
programa  iTvaliswinebs CSW, MSM-is da patimrebis profilaqtikur gamoklevas da 
mkurnalobas, sqesobrivi gziT gadamdebi daavadebebis da maTi gavrcelebis gzebis 
Sesaxeb informaciis miwodebas da usafrTxo seqsis Cvevebis danergvas am jgufebSi. 
  
2015 wlis 11 TveSi gamokvleul pacientTa raodenobaa 1209, maT Soris daavadeba 
gamovlinda: sifilisi _ 253,  gonorea _ 115, qlamidiozi _ 338,   triqomoniazi _ 89-
s, mkurnaloba Cautarda 792-s. 

gamokvleulia 19 pacienti 

 

* publikaciebi: 

a) saqarTveloSi 

 
saxelmZRvaneloebi  
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

giorgi galdava 
Tina qituaSvili 
vaxtang kvirkvelia 

dermatologiisa 
da venerologiis 
atlasi 

Tbilisi, 
Tsu  

gamomcemloba 

200-ze meti 

anotaciebi 

 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
 

Чиокадзе Ш.Б., 

Галдава Г.Г. 

humoruli 
imunitetis 
mdgomareoba 

uSvilo 
mamakacebSi 

GEORGIAN 
MEDICAL NEWS. 
N4 (241).  

Март 2015 

Tbilisi 

5ст. (ст.58-62). 
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antispermuli 
antisxeulebiT 
da genitaluri 
organoebis 
sxvadasxva 

paTologiiT 

 

anotaciebi 

 

b) ucxoeTSi 

statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 
4 
5 

G.Galdava, 
P.Yavich, 

G.Tvaliashvili, 
L.Churadze, 

A.Gilels. 

Topical Therapy 
Colhicine 
containing 
ointment 

24th EADV Congress  7-11 October, 
2015. Copenhagen, 

Denmark. 

 

anotaciebi 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
 
3 

Кудава Х.Т, 
Твалиашвили 

Г.М., 

Китуашвили Т.А. 

К ВОПРОСУ 

КЛИНИЧЕСКИХ 

ФОРМ 

МИКОЗОВ 

ВОЛОСИСТОЙ 

ЧАСТИ 

ГОЛОВЫ 

Успехи 

медицинской 

микологии.  
Том 14. 

Москва, 2015  504 с. 

anotaciebi 

 

klinikuri  gaid-lainebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 
 

     

2 
 

     

anotaciebi 
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* samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

a) saqarTveloSi 

1. saqarTvelos dermatovenerologTa asociaciis, iv. javaxiSvilis sax. Tsu-s 
medicinis fakultetisa da Sps kanisa da vensneulebaTa s/k erovnuli centris 
XXXXIV  konferencia. VII poliprofiluri samedicino konferencia. asakobrivi 
aspeqtebi dermato-venerologiaSi. 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 Ggiorgi galdava aTaSangis 
epidemiologiuri 
Taviseburebani 
saqarTveloSi. 

14-22 Tebervali, 2015. 
bakuriani. 

 

moxsenebaTa anotaciebi 
 
2 
 

 
Tina qituaSvili 

 

„geriatriuli 
dermatozebi” 

14-22 Tebervali, 2015.     
bakuriani. 

 

moxsenebaTa anotaciebi 
 

2. saqarTvelos dermatovenerologTa asociaciis, iv. javaxiSvilis sax. Tsu-s 
medicinis fakultetisa da Sps kanisa da vensneulebaTa s/k erovnuli centris 
XXXXV  konferencia. medikosTa tradiciuli 37-e saerTaSoriso skola-
konferencia.   

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 Ggiorgi galdava sqesobrivi gziT gadamdeb 
daavadebaTa asakobrivi 

Taviseburebani. 

21 Tebervali – 1 marti, 
2015. bakuriani. 

moxsenebaTa anotaciebi 
 
2 
 

 
Tina qituaSvili 

 

„dermatozebis klinikuri 
mimdinareobis 

Taviseburebani xandazmul 
asakSi“ 

21 Tebervali – 1 marti, 
2015. bakuriani. 

 

3. saqarTvelos pediatrTa akademiis perveli saerTaSoriso kongresi. 
 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

Tina qituaSvili 
 

“roTmund-Tomsonis 
sindromi - Tandayolili 
poikilodermia“ 

30 maisi - 1 ivnisi, 2015.  
Tbilisi  

 

moxsenebaTa anotaciebi 

 
4. VIII erovnuli kongresi alergias, asTmasa da imunologiaSi. The VIII Georgian Congress of 
Alleergy, Asthma & Immunology has been accredited by European Accreditation Council for Continuing 
Medical Education (EACCME) for 18 hours European CME credits (EACCME). 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 
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1 Ggiorgi galdava, 
 

qronikuli 
urogenitaluri 

qlamidiozis mkurnalobis 
principebi.   

June 24-27, 2015.             
Tbilisi – Tskhaltubo 

moxsenebaTa anotaciebi 
 
2 
 

 
Tina qituaSvili 

 

« Guidelines for the siagnosis and 
treatment of Dermatitis 

Herpetiformis ».   

June 24-27, 2015.             Tbilisi – 
Tskhaltubo 

moxsenebaTa anotaciebi 
 

5. saqarTvelos dermatovenerologTa asociaciis, iv. javaxiSvilis sax. Tsu-s 
medicinis fakultetisa da Sps kanisa da vensneulebaTa s/k erovnuli centris 
XXXXVI  konferencia. VIII poliprofiluri samedicino konferencia. daavadebaTa 
diagnostikisa da mkurnalobis Taviseburebani dermato-venerologiaSi. 
 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 Ggiorgi galdava 
 

sqesobrivi 
gziTYgadamdebi 

infeqciebis diagnostika – 
warsuli, awmyo, momavali. 

3-11 ivlisi, 2015. Caqvi 

moxsenebaTa anotaciebi 
 
2 
 

 
Tina qituaSvili 

 

„kani sarkea organizmis...“ 3-11 ivlisi, 2015. Caqvi 

moxsenebaTa anotaciebi 
 

6. medikosTa tradiciuli 38-e saerTaSoriso skola–konferenciis farglebSi 
Catarebuli kanisa da vensneulebaTa s/k erovnuli centris, saqarTvelos dermato-
venerologTa asociaciis da iv.javaxiSvilis Tbilisis saxelmwifo universitetis 
medicinis fakultetis 47-e konferencia. 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

Tina qituaSvili 
 

„dermatologiuri 
pacientis warumatebeli 
mkurnalobis zogierTi 
aspeqti“. 

Tbilisi, 11-16 ivlisi, 
2015. 
 

moxsenebaTa anotaciebi 

 
7. saerTaSoriso saiubileo konferencia miZRvnili saqarTveloSi dermato-
venerologiis dargis daarsebis 110 da kanisa da vensneulebaTa samecniero-
kvleviTi erovnuli centris 80 wlisTvisadmi. saqarTveloSi dermato-
venerologiuri samsaxuris 110 weli.   
 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

Ggiorgi galdava 
 

saqarTveloSi dermato-
venerologiuri 
samsaxuris 110 weli. 

23-24 oqtomberi, 2015. 
Tbilisi 

moxsenebaTa anotaciebi 
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2 
Tina qituaSvili 

 
axali Taobis 
antihistaminebi: 

preparatebi gverdiTi 
efeqtebis gareSe?   

23-24 oqtomberi, 2015. 
Tbilisi  

 

 

b) ucxoeTSi 

1. Научно-практическая международная конференция посвяшенная 90-летию основания 
дерматовенерологической службы в Республике Армения. Ереванские Дерматовенерологические 
Чтения. 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

Georgi Galdava 
 

«Структура и особенности 
дерматовенерологической 

службы Грузии».  

22-23 мая, 2015. 
Ереван, Армения. 

 
moxsenebaTa anotaciebi 

 
 

* saqarTvelos saxelmwifo biujetisa da grantebis gareSe  
Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 
 

# 

gegmiT gaTvaliswinebuli 
da Sesrulebuli 

samuSaos dasaxeleba 
mecnierebis dargisa da 

samecniero mimarTulebis 
miTiTebiT 

samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

1  
 

  

 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  

2 
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fsiqiatriis departamenti 

  

samecniero erTeulis xelmZRvaneli - nino okribelaSvili  

samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

nino okribelaSvili - sruli profesori 

daviT zurabaSvili – asocirebuli profesori,  

giorgi sixaruliZe – asistent profesori. 

 
 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2014 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 
# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

1 ara   

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

  

2 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 
 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 

ara    

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

2 proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 

 

    

anotaciebi 

b) saxelmZRvaneloebi - ara 
g) krebulebi - ara 
d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 
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2) ucxoeTSi 

a) monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1     

anotaciebi 

 
b) saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
g) krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 

    

anotaciebi 

 
d) abstraqtebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

abstraqtis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

      
 
 

III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

a) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 
 

nino okribelaSvili mozardobis krizisi: 
gza fsiqikuri 
darRvevebisaken 

saqarTvelos pediatrTa 
me-7 saerTaSoriso 

kongresi 
Tbilisi,  

17-18 aprili 
2015 w 

termini “pubertas/mozardobis krizisi” ar gvxvdeba arc daavadebaTa saerTaSoriso 
klasifikaciaSi da arc amerikul klasifikatorSi.   "mozardTa krizisi" aris  
pragmatuli migneba nebismieri  im darRvevebis aRsaniSnad, romlebisTvisac saerToa   
asakTan SeWiduli dasawyisi,  rogorc wesi - xanmokle mimdinareoba da xSir 
SemTxvevaSi, dramatuli gamovlinebebi.  
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b) ucxoeTSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 
 

   

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 
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gadaudebeli da kritikuli medicinis departamenti 

 

samecniero erTeulis xelmZRvaneli - zurab CxaiZe.  

samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba:  

zurab CxaiZe  - sruli profesori, 

givi kacitaZe - asocirebuli profesori,  

mamuka CxaiZe  - asistent profesori. 

 

I. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi  

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

1 
 

   

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 
(qarTul enaze) 

 

I. 2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

1 
 

   

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

 
 

I. 3. saxelmwifo grantiT (rusTavelis fondi) dafinansebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasaxe-

leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

 
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

    

dasrulebuli proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi (qarTul 
enaze) 

I. 4. 

2 

proeqtis dasaxe-
leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 
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gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 
Sedegebi (qarTul enaze) 

 
II. 1. publikaciebi: 
a) saqarTveloSi 

monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 
saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 
 

krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

     

anotaciebi qarTul enaze 

 

II. 2. publikaciebi: 
b) ucxoeTSi 

monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1     
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2 
3 

anotaciebi qarTul enaze 

 
 

saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 
krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

     

anotaciebi qarTul enaze 

 
III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

a) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 
 

mamuka CxaiZe axlSobilebis  filtvebis 
xelovnuri  ventilacia 

 

14 aprili. 2015 Tbilisi. 
anesTeziologiis 

evropuli skolis V 
kursi. 

axalSobilTa fxv kvlav mravali gamowvevis winaSe dgas. am moxsenebaSi ganxiluli 
iqna ramdenime Tanamedrove meTodi. 

 

b) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 
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1 
 

zurab CxaiZe Intra abdominal hypertension 

correction by formatting the 

laparostomy 

WSES, 

Jerusalem2015 

paTologiuri simptomokompleqsi-mwvave abdominaluri kompmartment sindromi 
warmoadgens realur problemas qirurgiul praqtikaSi. intraabdominaluri wnevis 
gazomva arapirdapiri meTodiT-Sardis buStis kaTeteris meSveobiT aris am 
sindromis diagnostirebis martivi da usafrTxo testi. Mmwvave abdominaluri 
kompmartment sindromis SemTxvevaSi qirurgiuli dekompresia(laparostomis 
formirebiT) warmoadgens kardio-vaskuluri, respiratoruli da Tirkmlis 
disfunqciis koreqciis efeqtur da martiv meTods. Aarakoregirebuli abdominaluri 
kompartment sindromi iwvevs poliorganul ukmarisobas letaluri SedegiT.  

 
  

IV. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetisa da grantebis gareSe  
Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis wyaro 
(adgilobrivi 

granti, ucxouri 
granti) 

1 
 
 

    

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 
(qarTul enaze) 

 
 

IV. 2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis wyaro 
(adgilobrivi 

granti, ucxouri 
granti) 

1 
 
 

    

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 
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infeqciur daavadebaTa da klinikuri imunologiis departamenti.  

infeqciuri paTologiis, Sidsis da klinikuri imunologiis s-p centri.  

samecniero erTeulis xelmZRvaneli Tengiz cercvaZe.  

samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba:  

sruli profesori: Tengiz cercvaZe, 

asocirebuli profesori: lali SarvaZe, 

asistent profesori: manana Todua 

mowveuli pedagogebi:  natalia bolokaZe, marina endelaZe. 

doqtorantebi: lana gawerelia, mariam svaniZe, akaki abuTiZe, nino ruxaZe, ekaterine 
dolmazaSvili. 

 

II. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi  

(exeba samecniero-kvleviT institutebs) 
 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

1 
 

„RviZlis elastografiis 
da FIB-4 testis 
mniSvneloba RviZlis 
cirozis garTulebebis 

prognozirebisaTvis С 
hepatitiT avadmyofebSi 
saqarTveloSi" 

Tengiz cercvaZe lali SarvaZe, natalia 
bolokaZe, akaki abuTiZe, 
nino ruxaZe.  

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 
(qarTul enaze) 

qronikuli C hepatitiT avadmyofebSi RviZlis cirozis garTulebebis riskis 

SefasebisaTvis RviZlis elastografis da FIB-4 testis prognozuli mniSvnelobis  

Seswavlis mizniT SeirCa kvlevis retrospeqtiuli dizaini.  
 

ganxilul iqna 2014 wlis 1 ianvridan 2015 wlis 1 ivnisamde  qarTul-frangul 

hepatologiur klinika „hepaSi“ aRricxvaze ayvanili qronikuli C hepatitiT 

avadmyofebis istoriebi. SerCeuli kohortidan gamoiricxa is qronikuli C hepatitiT 

avadmyofebi, romlebsac Tanxmlebi daavadebebis saxiT hqondaT qronikuli B hepatiti, 

aiv infeqcia/Sidsi, autoimunuri hepatiti, RviZlis alkoholuri daavadeba (ALD), 

RviZlis araalkoholuri cximovani daavadeba (NAFLD), RviZlis metaboluri daavadeba, 

farisebri jirkvlis disfunqcia, Tirkmlis ukmarisoba. masalis statistikuri 

damuSavebisTvis gamoyenebul iqna univariaciuli analizi. jgufebis Sesadareblad 

visargebleT e.w. Pearson’s chi-square da Fisher’s testebiT.  statistikuri analizisTvis 

gamoyenebuli iqna statistikuri programa SAS 9.2 (SAS Institute Inc, Cary, NC, USA). P 

value<0.05-s miviCnieT statistikurad sarwmunod.    
 

kvlevaSi CaerTo sul 1500 qronikuli C hepatitis mqone avadmyofi.  maT Soris 1161 

mamakaci (77%) da 339 qali (23%).  avadmyofTa 82% iyo 40 welze meti asakis. aRsaniSnavia, 

rom RviZlis cirozis garTulebebi Warbobda mamakacebSi qalebTan SedarebiT (74% vs. 

26%, P=0.3588), xolo  40 welze meti asakis mqone avadmyofebSi RviZlis cirozis 

garTuleba dafiqsirda 91%-Si, maSin roca 40 welze naklebi asakis mqone avadmyofebSi 

garTulebebi aRiniSna mxolod 9%-Si (P<0.0001).  gaanalizda RviZlis elastografiisa da 
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FIB-4 testis Sedegebi da RviZlis cirozis garTulebebi.  
 

RviZlis sixiste isazRvreboda RviZlis elastografiiT - aparat fibroskaniis  (Echosens, 

France) gamoyenebiT, romelic damyarebulia Semdeg principze: ultrabgeriTi sensoris  
saSualebiT izomeba RviZlis qsovilSi meqanikuri talRis gavrcelebis siCqare, ris 

mixedviTac isazRvreba RviZlis sixiste. es ukanaskneli ki korelirebs RviZlis 

fibrozis xarisxTan. sixistis (elastiurobis) sazomi erTeulia kilopaskali (kpa). 

aparatis mier gansazRvruli sixistis minimaluri maCvenebelia 1,5 kpa, maqsimaluri – 75 

kpa.  
 

kvlevaSi CarTuli 1500 avadmyofidan 256 (17%) SemTxvevaSi RviZlis elastografiiT  

ganisazRvra RviZlis sixistis maCvenebli >12,5 kpa. maT Soris RviZlis cirozis 

garTuleba aReniSna 123 (58%) avadmyofs.  
 
RviZlis sixistis maCvenebelsa da RviZlis cirozis garTulebas Soris korelaciis 

dadgenis mizniT, RviZlis sixistis maCveneblebis kategorizacia moxda Semdegnairad: 

12,5-27,5 kpa, 27,5-37,5 kpa, 37,5-49,1 kpa, 49,1-53,7 kpa, 53,7-62,7 kpa da > 62,7 kpa (J Foucher et al. Gut. 

2006 Mar; 55(3): 403–408.)  
 
TiToeul kategoriaSi arsebuli RviZlis cirozis garTulebebis mqone avadmyofebis 

raodenoba Sedarda 12,5 kpa-ze naklebi RviZlis sixistis mqone avadmyofebis jgufSi 

RviZlis cirozis garTulebebis raodenobas.   

miRebuli Sedegebidan gamomdinare 12.5 kpa-ze nakleb RviZlis sixistis mqone 

avadmyofebTan SedarebiT, 12,5-27,5 kpa kategoriaSi RviZlis cirozis garTulebis 

ganviTarebis riski 6-jer maRali iyo (OR: 6.32 [4.04-9.89]), 27.5-37.5 kpa kategoriaSi TiTqmis 

13-jer maRali (OR: 12.98 [7.60-22.17]), 37,5-49,1 kpa kategoriaSi - 16-jer maRali (OR: 15.97 

[7.45-34.25]), 49,1-53,7 kpa kategoriaSi - 65-jer maRali (64.89 [OR:7.49-561.45]), 53,7-62,7 kpa 

kategoriaSi - 16-jer maRali (OR: 16.22 [4.28-61.48]) da 62,7 kpa-ze meti RviZlis sixistis 

mqone avadmyofebSi - 52-jer maRali (OR: 51.91 [22.06-122.16]).   

FIB-4 testi warmoadgens RviZlis fibrozis gansazRvris arainvaziur meTods 

serologiur markerebze (sisxlis saerTo analizi, alaninaminotransferaza (alt) da 

aspartataminotransferaza (ast)) dayrdnobiT.  

FIB-4 testiT miRebuli Sedegi >3.25-ze aris RviZlis Sorswasuli fibrozis prediqtori, 

xolo FIB-4 testiT miRebuli Sedegi <1.45 gamoricxavs RviZlis Sorswasuli fibrozis 

arsebobas.    

FIB-4 testiT miRebuli qula >3.25 dafiqsirda 144 (10%) avadmyofSi,  maT Soris RviZlis 

cirozis garTuleba aRiniSna 59 (28%) SemTxvevaSi.  FIB-4 testiT miRebuli qula >3.25 

mqone avadmyofebSi RviZlis cirozis garTulebebis ganviTarebis riski 10-jer maRali 

iyo (OR: 10,64 [7,24-15,91])  

3,25-ze naklebi FIB-4 testis qulis mqone avadmyofebTan SedarebiT.  
 

 

II. 2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

1 
 

   

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 
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I. 3. saxelmwifo grantiT (rusTavelis fondi) dafinansebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasaxe-

leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

 
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 

    

dasrulebuli proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi (qarTul 
enaze) 

II. 4. 

2 

proeqtis dasaxe-
leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 
Sedegebi (qarTul enaze) 

 
II. 1. publikaciebi: 
a) saqarTveloSi 

monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 
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statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebu-
lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

dvali n, 
CxartiSvili n, 
SarvaZe l, 
qarCava m, 
cercvaZe T.  

Molecular Tracing of 

Heterosexual HIV-1 

Transmission in 

Georgia  

(saqarTveloSi 
aiv-1 virusis 
heteroseqsualuri 
gziT gadacemis 
molekuluri 
epidemiologia);  
Georgian Med News  
 

246 Georgian Med 

News,  

Tbilisi, 
saqarTvelo 

54-9 

anotaciebi qarTul enaze 

kvlevis mizani iyo saqarTveloSi aiv-1 virusis gadacemis molekuluri epidemiologiis 
Seswavla heteroseqsual wyvilebSi. kvlevaSi CarTuli iyo 36 aiv-1 dadebiTi piri (anu 18 
epidemiologiurad dakavSirebuli wyvili), romlebic ar imyofebodnen mkurnalobaze da 
daudgindaT gadacemis heteroseqsualuri gza. moxda virusis genotipis dadgena da 
filogenetikuri analizi. kvlevis Sedegad 14 wyvils aRmoaCnda virusis  A  subtipi, 3-s - 
B  subtipi da erTs - G  subtipi. filogenetikurma analizma daadastura epidemiologiuri 
kavSiri 16 wyvilSi. aqedan, 14 wyvilSi genetikuri distancia iyo 0.015-ze naklebi. 5 
wyvilis sisxlis nimuSSi aRmoCnda A62V mutacia, xolo aqedan oTxs hqonda damatebiT 
V77I mutaciac. qalebi, romlebic arian ineqciuri narkomanebis an maRali riskis 
heteroseqsualuri qcevis mqone pirebis partniorebi, imyofebian aiv infeqciis gadacemis 
maRali riskis qveS. saqarTveloSi aiv infeqcia ar aris gavrcelebuli ZiriTad 
mosaxleobaSi, is koncentrirebulia maRali riskis populaciaSi. kvleva adasturebs, 
rom mdedrobiTi sqesis seqsualuri partniorebi asruleben damakavSirebeli jaWvis 
rols ZiriTad mosaxleobasa da maRali riskis populacias Soris. amdenad, prevenciuli 
RonisZiebebis mimarTva maRali riskis pirebsa da maT partniorebze xels Seuwyobs aiv 
infeqciis gavrcelebis Tavidan acilebas rogorc specifikur populaciaSi, ise mis 
gareT. 

 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

dvali n, 

CxartiSvili n, 

qarCava m, 

SarvaZe l,  

cercvaZe T. 

Distinct drug 

resistance profile of 

HIV-1 subtype A 

strain circulating in 

Georgia  

(saqarTveloSi 
mocirkulire 

aiv-1 virusis A 
subtipis Stamis 
wamlisadmi 

240  Georgian Med 

News  
 

Tbilisi, 
saqarTvelo 

19-24 
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rezistentobis 

profili); 

Georgian Med 

News  

 

anotaciebi qarTul enaze 

kvlevis mizani iyo wamlisadmi rezistentobis Sefaseba qarTvel aiv-1 dadebiT 
pacientebSi, romelTac aReniSnebaT virusuli pasuxis uSedegoba.  kvlevaSi 
CarTuli iyvnen mozrdili pacientebi virusuli pasuxis uSedegobiT, romelTac 
daudgindaT arv preparatebisadmi rezistentuli Stamebis mtarebloba 2005-2013 
wlebSi Catarebuli genotipirebis testebze dayrdnobiT. Catarda aiv-1 genomis 
sekvenireba rezistentobasTan asocirebuli mutaciebis gamosavlenad. rezistentobis 
monacemTa intrepretaciisTvis gamoyenebul iqna stenfordis aiv sekvensirebis 

monacemTa baza. kvlevaSi CarTuli 193 piridan umravlesoba (86.5%) iyo virusis A 
subtipis mtarebeli da daaxloebiT 80% imyofeboda efavirenziT mkurnalobis 
reJimze. nukleozidis revers transkriptazas inhibitoris (nrti) yvelaze xSiri 
mutacia iyo M184V - 86.0% (sul 166), xolo aranukleozidis revers transkriptazas 
inhibitoris (anrti) SemTxvevaSi yvelaze xSiri mutacia iyo G190S - 54.4% (sul 105). 

anrti-is sxva mniSvnelovani mutaciebi iyo: K101E (31.6%, n=61), K103N (30.1%, n=58). 
G190S -is prevalentoba iyo 62.3% A A subtipis mqone pirebSi, SedarebisTvis 3.8% ara 
A A subtipis mqone pirebSi (p<0.0001). K101E-is sixSirec aseve sarwmunod maRali iyo A 
subtipis SemTxvevaSi (36.5% vs. 0%, p<0.0001). G190S da K101E mutaciebis maRali 
prevalentoba ganapirobebs virusis A subtipis specifikur pasuxs pirveli rigis 
anrti-is mimarT. xolo G190S-is xSirma Tanaarsebobam Y181C  da  K101E mutaciebTan 
SesaZlebelia xeli SeuSalos axali Taobis anrti-is gamoyenebas A  subtipis mqone 
aiv inficirebul pacientebSi.  

 

II. 2. publikaciebi: 
b) ucxoeTSi 

monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 
saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 
krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 
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1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 

 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

quCuloria T, 

imnaZe p, 

mamuCiSvili n, 

Coxeli m, 

cercvaZe T. da 

sxv. 

Hospital-Based 

Surveillance for 

Infectious 

Etiologies Among 

Patients with 

Acute Febrile 

Illness in Georgia, 

2008-2011   
 

(saqarTveloSi 
hospitaluri 
meTvalyureoba 
mwvave 
cxelebiTi 
daavadebis 
infeqciuri 
etiologiis 
dasadgenad 

2008-2011 

wlebSi);    

Am J Trop Med 

Hyg   

 

2015 Oct 5. pii: 15-

0400.  

American Journal 

of Tropical 

Medicine and 

Hygiene, aSS  

beWdvis 
procesSi 

anotaciebi qarTul enaze 

2008 wlis maisSi saqarTvelos eqvs saavadmyofoSi daiwyo mwvave cxelebiTi 
daavadebis hospitaluri meTvalyureoba. pacientis CarTvis kriteriumi iyo: asaki ≥ 4 

weli, cxeleba ≥ 38°С 48 saaTis ganmavlobaSi an meti droiT. sisxlis kulturis da 

serologiuri testireba Catarda Semdegi gamomwvevebis gamosavlenad: leptospira, 

brucela, dasavleT nilosis cxelebis virusi,  yirim-kongos hemoragiuli cxelebis 

virusi, koqsiela, tkipismieri encefalitis virusi, hantavirusi, salmonela da 
riketsia. kvlevaSi CarTuli 537 pacientidan 70% iyo ambulatoriuli pacienti, 
umravlesoba mamrobiTi sqesis (54%) da saSualo asaki iyo 37 weli. pacientebi 
uCiodnen sisustes da daRlilobas (89%), Semcivnebas (87%), oflianobas (83%), 
saxsrebis tkivils (49%) da Zilis darRvevebs (42%). 39 pacienti (7%) seropozitiuri 

aRmoCnda salmonelaze, 37 pacienti (7%) – Bbrucelaze, 36 pacienti (7%) – tkipismieri 

encefalitis virusi, 12 pacienti (2%) – leptospiraze, 10 pacienti (2%) - koqsielaze 

da 3 pacienti (0.6%) - salmonela tifze. arcerTi kvlevaSi CarTuli pacenti ar iyo 
dadebiTi dasavleT nilosis cxelebis virusis antisxeulebze. pacientebis 73%-s ar 
aRmoaCnda arcerTi zemoT CamoTvlili paTogeni.  Catarebuli kvleva gviCvenebs, rom 
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zemoT CamoTvlili paTogenebis umravlesoba warmodgenilia saqarTveloSi da 
saWiroa laboratoriuli resursis gazrda am infeqciuri daavadebebis 
diagnostikisaTvis.   

 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

mitruka k, 
cercvaZe T, 
buwaSvili m. da 
sxv. 

Launch of a 

Nationwide 

Hepatitis C 

Elimination 

Program--Georgia, 

April 2015 
 

(C hepatitis 
eliminaciis 
saxelmwifo 
programa 

saqarTveloSi. 

MMWR Morb 

Mortal Wkly Rep  

64 (28) MMWR Morb 

Mortal Wkly Rep. 
aSS 

753-7 

anotaciebi qarTul enaze 

 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

     

anotaciebi qarTul enaze  

C hepatitis virusiT (HCV) msoflioSi daaxloebiT 130-150 milioni adamiania 

dainficirebuli da daaxloebiT 700 000 adamiani iRupeba yovelwliurad  

hepatoceluluri karcinomis an cirozis garTulebebiT.  saqarTveloSi C hepatitis 

prevalentoba erT-erTi yvelaze maRalia msoflioSi. 2013 wlidan, rodesac C hepatitis 

samkurnalo axali oraluri medikamentebis licenzireba moxda, saqarTvelom moiZia 

partniorebi C hepatitis prevenciisa da kontrolis gegmis gasaviTareblad, romlis 

procesSic C hepatitis elminaciis koncefcia Camoyalibda. C hepatitis eliminaciis 
programis gansaxorcieleblad saqarTvelom mxardaWerisTvis mimarTa daavadebaTa 

kontrolis centrs (CDC), raTa am ukanasknels moexdina H CV  epidemiologiis aRwera, 

laboratoriuli da janmrTelobis seqtoris resursebis Sefaseba, da programis 

monitoringisa da Sefasebis warmarTva. angariSis mizania im  mosamzadebeli aqtivobebis 

aRwera, romlebic Catarda aRniSnuli programis dawyebamde da sawyisi fazis adreuli 

Sedegebis mimoxilva. 2015 wlis maisSi mTeli qveynis masStabiT daiwyo С hepatitis 

eliminaciis saxelmwifo programa. SeirCa oTxi klinika  Tavisi laboratoriebiT, 

rogorc sawyisi piloturi programis ganxorcielebis adgili. ivnisidan maT daemata 

kidev sami samedicino centri. 2015 wlis 3 ivlisisTvis programaSi daregistrirda C 

hepatitiT daavadebuli sul 9 491 piri. maTgan 1 474 (97.0%) daiwyo mkurnaloba. 

saqarTvelo afasebs resursebs qveyanaSi C hepatitis mkurnalobis moTxovnilebis 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26203628
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26203628
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26203628
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26203628
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dasakmayofileblad da H CV -sTan da sxva partniorebTan TanamSromlobiT aviTarebs C 

hepatitis eliminaciis gegmas, romelic moicavs specifikur miznebs da maTi miRwevis 

RonisZiebebs.  

 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

qarCava m, 
valdenstromi 
j, parkeri m, 
halaki r, 
SarvaZe l, 
gawerelia l, 
CxartiSvili n, 
dvali n, Zigua 
l,  
dolmazaSvili 

e, norderi h. 
da cercvaZe T.  

High incidence of the 

hepatitis C virus 

recombinant 2k/1b in 

Georgia: 

Recommendations for 

testing and treatment  
 

C hepatitis virusis  

2k/1b rekombinantis 
maRali sixSire 

saqarTveloSi. 
rekomendacia 
testirebisa da 

mkurnalobisTvis.  

Hepatol Res  

 

 2015 Feb 16. doi: 

10.1111/hepr.12505. 

 Hepatol Res  
iaponia 

beWdvis 
procesSi 

anotaciebi qarTul enaze 

C hepatitis virusis pirveli rekombinanti  RF2k/1b  pirvelad aRweres ruseTSi, ris 
Semdegac is aseve gamovlinda irlandiaSi, estoneTSi, uzbekeTSi da kviprosSi. 
umravlesoba am pacientebisa warmoSobiT saqarTvelodan iyo. Tumca ar arsebobs 
informacia am rekombinantis prevalentobasa an antivirusuli preparatebis mimarT mis 
mgrZnobelobaze. am sakiTxis dasadgenad Cven movaxdineT H C V genomis ara-
struqturuli 5B (NS5B) regionis retrospeqtuli sekvensireba 72 qarTvel pacientSi, 
romelTagan 36 imyofeboda pegilirebuli interferonisa da ribavirinis reJimze. 
Sedegebma aCvena, rom 32 pacienti (44.5%) inficirebuli iyo genotipiT 1, 21 pacienti 
(29.2%) - genotipiT 2 da 19 (26.3%) – genotipiT 3. Stamebis NS5B sekvensirebis analizis 
Sedegad genotipebisTvis 1 da 3 miRebul iqna konkordantuli  Sedegebi, xolo genotipi 
2-is SemTxvevaSi – diskordantuli Sedegebi, radgan 16 pacients (76%) aRmoaCnda 1b 
subtipis NS5B regioni. filogenetikuri analizis mixedviT, am Stamebis 15 NS5B 
sekvensi formirebuli iyo  rekombinanti RF2k/1b  StamebiT. danarCeni diskordantuli 
sekvensi formirebuli iyo 1b StamiT. kvlevis Sedegebi mowmobs, rom RF2k/1b  
rekombinantuli Stami xSiria qarTvel pacientebSi, romlebic manamde moiazrebodnen 
genotipi 2-iT inficirebulebad. radgan genotipis gansazRvra ZiriTadad mkurnalobis 
strategiis dasadgenad sruldeba, saWiroa Stamis sul mcire ori genomuri regionis 
analizis Catareba genotipi 2-iT inficirebul qarTvel pacientebSi HСV genotipirebis 
standartuli meTodebiT. 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis nomeri 

gamocemis 
adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

CxartiSvili n, 
SarvaZe 
l,LCokoSvili 
o, dehovici j, 
del rio k, 

The cascade of care in 
the Eastern European 
country of Georgia 
 
(saqarTveloSi aiv 

2015 Jan;16(1):62-6. 
doi: 
10.1111/hiv.1217 . 

 HIV Med, didi 
britaneTi 

beWdvis 
procesSi 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25689487
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25689487
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24919923
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cercvaZe T. O. infeqcia /Sidsis 
mkurnalobis 
kasakadi)  
HIV Med 

anotaciebi qarTul enaze 

kvlevis mizani iyo saqarTveloSi aiv infeqcia/SidsiT daavadebulTa mkurnalobis 
uwyvetobis Sefaseba. kvlevaSi CarTuli iyo yvela mozrdili pacienti (asakiT ≥18 
weli), romlebsac daesvaT aiv infeqciis diagnozi 1989 wlis ianvridan 2012 wlis 
ivnisamde. monacemebis Segroveba moxda Sidsis centris monacemTa bazidan 2012 wlis 
1 oqtombris mdgomareobiT. gamoiyo aiv inficirebulTa mkurnalobis uwyvetobis 
Semdegi stadiebi: aiv inficirebuli, diagnostirebuli aiv infeqcia, samedicino 
meTvalyureobis qveS myofi, pacientebi, romlebic agrZeleben mkurnalobas, 
pacientebi, romlebic saWiroeben arv mkurnalobas da virusuli supresiis mqone 
pacientebi. saqarTveloSi registrirebuli aiv inficirebuli 3295 mozrdili 
pacientidan 2545 inficirebuli piri cocxali iyo 2012 wlis 1 oqtombrisTvis, rac 
Seadgens qveyanaSi savaraudo aiv inficirebuli 4900 piris 52%-s. aRniSnuli 2545 aiv 
inficirebuli piridan 2135 (84%) imyofeboda samedicino meTvalyureobis qveS da 1847 
(73%) pacienti agrZelebda mkurnalobas. 1446 pacientidan, romlebic saWiroebdnen arv 
mkurnalobas, 1273 (88%) imyofeboda arv mkurnalobaze da 985 (77%) pacientis 
virusuli datvirTva iyo < 400 aiv-rnm asli/ml-Si. mTlianobaSi, diagnostirebuli 
pirebis 39-s da inficirebulTa 20%-s aReniSna virusuli datvirTvis supresia. Cveni 
kvleva mowmobs, rom saqarTveloSi aiv infeqciis mqone pirebis umravlesoba 
agrZelebs mkurnalobas. mkurnalobis Sewyveta xdeba aiv inficirebulTa 
mkurnalobis uwyvetobis nebismier stadiaze, magram mTavari problema gvxvdeba aiv 
diagnostikis etapze. aiv infeqciis mqone aradiagnostirebuli pirebis raodenobis 
Semcireba da uwyvet mkurnalobaSi CarTva gadamwyveti aspeqtia arv mkurnalobis 
maqsimaluri sargeblis misaRebad.  

 
 

III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

a) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 
 

lali SarvaZe, akaki 

abuTiZe, nelson kenradi, 

SoTa gogiCaiSvili, nino 

yifiani, nino badriZe, 
Tengiz cercvaZe 

 

B hepatitis mimoxilva 
saqarTveloSi 
 

evraziis infeqciur 

daavadebaTa me-7 
saerTaSoriso kongresi 

q. Tbilisi, saqarTvelo 

30 seqtemberi - 3 oqtomberi, 

2015 w.  
 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

msoflioSi ori miliardze meti adamiania inficirebuli HBV-iT, maT Soris  360 

milionze mets aqvs qronikuli B hepatiti. B hepatiti sazogadoebrivi janmrTelobis 

seriozuli problemaa saqarTveloSi. 
 

meTodebi: saqarTveloSi B hepatitis situaciis aRsawerad ganvixileT arsebuli 

literatura, romelic moicavda zedamxedvelobis monacemebs  da saeqsperto analizis 

publikaciebs. mosaxleobaSi HBV gavrcelebis (prevalentobis) erTi kvleva  Catarda 

2008-2009 wels.  mosaxleobis sxvadasxva riskis jgufebSi HBV seroprevalentobis da 

seroinsidentobis  msgavsi prospeqtuli kvlevebi Catarda 1997-1999 da 2000-2001 wlebSi. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24919923
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Sedegebi: zogadi mosaxleobis kvlevis mixedviT  mozrdilTa Soris qronikuli B 

hepatitis prevalentobam Seadgina 1.7%. prospeqtulma kvlevam gamoavlina B hepatitis 

maRali prevalentoba yvela maRali riskis jgufSi. HBV yvelaze  maRali prevalentoba 

gamovlinda intravenur narkomanebSi  (12%-Si HBsAg da 57%-Si HBV-is erT-erTi 

seromarkeri mainc),  sqesobrivi gziT gadamdebi daavadebebis mqone pacientebSi  (5.5%-Si  

HsAg da 18.1%-Si HBV-is erT-erTi seromarkeri mainc), mdedrobiTi sqesis seqs-muSakebSi 

(4%-Si HBsAg da 16%-Si HBV-is erT-erTi seromarkeri mainc), sisxlis donorebSi (3.3%-Si 

HBsAg da 8.4%-Si HBV-is erT-erTi seromarkeri mainc) da tuberkuloziT daavadebul 

pacientebSi (5.4%-Si HBsAg da 9.6%-Si HBV-is erT-erTi seromarkeri mainc). HBV 

insidentoba aseve maRali iyo intravenur narkomanebSi - 10.9 - 100 pirze -weliwadSi. HBV 

prevalentobis kvlevam HIV inficirebulebSi gamoavlina qronikuli B hepatitis (HBsAg 

pozitiuri) prevalentoba SemTxvevaTa 6.9%-Si.   

saqarTveloSi xorcieldeba B hepatitis marTvis yvela Tanamedrove sadiagnostiko da 

samkurnalo meTodebi. B hepatitis mkurnaloba regulirdeba erovnuli gaidlainis / 

protokolis safuZvelze, romelic Sedgenilia evropis RviZlis Semswavleli da 

amerikis RviZlis daavadebaTa Semswavleli asociaciebis gaidlainebis mixedviT. 
amJamad arc saxelmwifo da arc kerZo sadazRvevo kompaniebi ar faraven  B hepatitis 
mkurnalobas. Tumca, globaluri fondis mxardaWeriT aiv / HBV ko-inficirebuli 
pacientebi uzrunvrlyofili arian B hepatitis mkurnalobis ufaso xelmisawvdomobiT. 
daskvna: miuxedavad  B hepatitis dabali prevalentobisa zogad mosaxleobaSi, HBV 
infeqcia koncentrirebulia  maRali riskis jgufebSi, gansakuTrebiT intravenur 
narkomanebSi. saWiroa ganaxldes informacia zogadad HBV tvirTis Sesaxeb, romelic 

aseve moicavs  HBV dakavSirebuli avadobisa da sikvdilianobis monacemebs. 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 
 

Tengiz cercvaZe, marine 

endelaZe, Sorena dvali, 

marine ezugbaia, akaki 

abuTiZe, ekaterine xmalaZe, 

xaTuna zaxaSvili, arCil 

navdaraSvili, paata imnaZe. 
 

axali orTopoqsvirusuli 
infeqcia saqarTveloSi 
 
 

evraziis infeqciur 

daavadebaTa me-7 
saerTaSoriso kongresi 

q. Tbilisi, saqarTvelo 

30 seqtemberi - 3 oqtomberi, 

2015 w.  
 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

mas Semdeg, rac yvavili iqna aRmofxvrili msoflioSi da yvavilis sawinaaRmdego 

rutinuli vaqcinacia Sewyda, orTopoqsvirusis axali saxeobis dnm-is gamovlena 

sazogadoebrivi jandacvis mniSvnelovani movlena gaxda. 

 2013 wlis ivnisSi, aSS-sa da saqarTvelos daavadebaTa kontrolis erovnuli centrebis 

mier gamokvleuli iqna nimuSebi, romlebic aRebuli iyo Zroxis yvavilis saeWvo 

diagnozis mqone ori mwyemsidan. Cven aRvwereT gamovlenili virusis klinikuri da 

epidemiologiuri Taviseburebebi. 

infeqciuri paTologiis, Sidsisa da klinikuri imunologiis centrs momarTa ocdaoTxi 

wlis manamde janmrTelma mamakacma, mwyemsma, axmetis raionidan, daavadebis me-14 dRes. 

daavadeba daewyo xelebze mtkivneuli, muqi molurjo feris gamonayriT, romelic 

SemosazRvruli iyo mowiTalo kidiT. Semosvlisas pacients hqonda sicxe (39ºc), marjvena 

winamxris SeSupeba. gasinjviT gamovlinda marjvena iRliis limfadenopaTia. sxva 

organoebi da sisxlis saerTo analizi paTologiuri cvlilebebis gareSe.  
 eWvi iqna mitanili jilexis kanis formaze da kanis dazianebuli ubnebidan aRebuli 

masala gaigzavna laboratoriuli gamokvlevebisaTvis (PCR).  
pacientis avadmyofobamde aTi dRiT adre mis Zroxebs hqondaT kanis dazianebebi curze, 
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magram, yvela Zroxa srulad gamojanmrTelda. Tan pacientis kanze warmonaqmnebs ar 

hqondaT jilexis wylulisTvis damaxasiaTebeli tipiuri saxe, amitom jilexis diagnozi 

iyo sakamaTo. PCR testma gamoricxa jilexis arseboba, ris Semdegac  eWvi iqna mitanili 

Zroxis yvavilze. 

 sisxlis Srati gaigzavna orTopoqsvirusis sawinaaRmdego IgM da IgG antisxeulebis, 

xolo kanis dazianebuli ubnebidan aRebuli nimuSebi Real-time PCR-iT orTopoqsvirusis 

dnm-is gamosavlenad.  

pirveli pacientis cudad gaxdomidan daaxloebiT aTi dRis Semdeg, xelebze msgavsi 

dazianebebi gamouvlinda imave naxiris ocdaTeqvsmeti wlis mwyemss. masac hqonda igive 

simptomebi: cxeleba, marcxena winamxris SeSupeba, marcxena iRliis limfadenopaTia. 
Catarebuli gamokvlevebiT jilexi gamoiricxa da masTanac eWvi iqna mitanili Zroxis 

yvavilze. masala gaigzavna laboratoriaSi orTopoqsvirusze testirebisaTvis. 

serologiurma testirebam da orTopoqsvirusis dnm-ze Catarebulma molekulur-
biologiurma kvlevam daadastura rom pacientebi inficirebuli iyvnen 

orTopoqsvirusiT. Semdgomma molekulurma analizma ki daadginaa, rom gamovlenili dnm 

ar miekuTvneba adre cnobil orTopoqsvirusis saxeobas. sruli genomis sekvensirebam da 

filogenetikurma  analizma aRmoCena orTopoqsvirusis axali, manamde ucnobi saxeoba.   

es iyo orTopoqsvirusuli infeqciis pirveli gamovlena saqarTveloSi. pacientebs 
msgavsi specifikuri klinikuri gamovlinebebiT da epidemiologiuri anamneziT saWiroa 

CautardeT  testireba orTopoqsvirusul infeqciazec. 
 
 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 
 

marina endelaZe, 
aleqsandre goginava, 

giorgi cincaZe, marine 

ezugbaia, nana mamuCiSvili, 
Tengiz cercvaZe.    
 

marselis cxeleba 

saqarTveloSi. SemTxvevis 
aRwera 
 
 

evraziis infeqciur 

daavadebaTa me-7 
saerTaSoriso kongresi 

q. Tbilisi, saqarTvelo 

30 seqtemberi - 3 oqtomberi, 

2015 w.  
 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

Rickettsia conorii-iT gamowveuli xmelTaSua zRvis laqovani cxeleba  farTodaa 
gavrcelebuli samxreT evropaSi (marselis cxeleba), afrikasa da axlo aRmosavleTSi. 
Cven aRvwereT saqarTveloSi am daavadebis klinikuri da epidemiologiuri 
Taviseburebebi. 
 2015 wlis 15 aprils infeqciuri paTologiis, Sidsisa da klinikuri imunologiis 
samecniero-praqtikul centrSi moTavsda TbilisSi, saburTalos raionSi mcxovrebi  
ormocdaori wlis mamakaci diagnoziT dauzustebeli cxeleba.  
pacients daavadeba daewyo maRali cxelebiT, SemcivnebiT, oflianobiT, saxsrebisა  და  
Tavis tkiviliT da uZilobiT.  daavadebis me-4 dRidan laqovan-kvanZovani gamonayari 
gauCnda muclis da  gulmkerdis midamoSi, rac Semdeg gavrcelda mTels sxeulze, maT 
Soris xelis da fexisgulebze. marcxena fexis qveda mesamedSi, kerZod, medialuri 
zedapirze nanaxi iqna mkveTri rkaliT SemosazRvruli sami umtkivneulo infiltrati,  
centrSi muqi feris dazianebiT (pirveladi efeqti). daavadebamde  sami dRiT adre  
pacients aRniSnul adgilze ukbina  ZaRlis tkipam  (igi xeliT aclida ZaRls tkipebs). 
  klinikuri da epidemiologiuri anamnezis gaTvaliswinebiT eWvi iqna mitanili marselis 

cxelebaze. empiriulad dainiSna mkurnaloba doqsicikliniT -  0,1g  dReSi orjer. 
gasinjvisas gamovlinda kereris simptomebi, kisris kunTebis susti rigidoba da 
ormxrivi horizontaluri nistagmi. pacientis sisxli gaigzavna brucelozis, yirim-
kongos hemoragiuli cxelebis, laimis daavadebis, Q cxelebis, marselis cxelebis da  
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sxva riketsiozebis gamosakvlevad. daavadebis me -10 dRes Rickettsia conorii IgM 
antisxeulebi sisxlSi aRmoCnda dadebiTi - 27.2 IU/ml (gardamavali zona 9-11 IU/ml). 
Rickettsia conorii IgG antisxeulebic dadebiTi - 15.1 IU/ml (gardamavali zona 9-11 IU/ml.). 
dadasturda marselis cxelebis diagnozi.  
 mkurnalobis dawyebidan 4 dReSi pacientis mdgomareoba gaumjobesda. me-9 dRes gawera 
damakmayofilebel mdgomareobaSi, ambulatoriuli meTvalyureobis qveS. gaweridan 3 
kviraSi ganmeorebiT Cautarda serologiuri testireba, romelmac aCvena, Rickettsia conorii 
IgM  dadebiTi (13.7 IU / ml) da  Rickettsia conorii IgG  dadebiTi (29,5 IU/ ml).  pacients hqonda 

mkurnalobze kargi Sedegi, narCeni movlenebis gareSe. 

es aris saqarTveloSi marselis cxelebis pirveli, kargad dokumentirebuli, 
laboratoriulad (serologiurad) dadasturebuli SemTxveva.  
Cvens regionSi aseTi SemTxvevis arsebobis gaTvaliswinebiT Rickettsia conorii-ze 
serologiuri testireba rekomendebuli unda iyos veqtoriT gadamtani daavadebebis 
maRali riskis  mqone yvela pacientisaTvis. 
 
 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 
 

T. cercvaZe, S. 
gogiCaiSvili, v. qeraSvili, 
m. JamutaSvili, e. 
dolmazaSvili, T. ruxaZe, 
m. svaniZe, n. CxartiSvili, 
l. SarvaZe   
 

C hepatitis klinikuri 
menejmenti saqarTveloSi 
 

evraziis infeqciur 

daavadebaTa me-7 
saerTaSoriso kongresi 

q. Tbilisi, saqarTvelo 

30 seqtemberi - 3 oqtomberi, 

2015 w.  
 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

C hepatiti warmoadgens jandacvis da socialur problemas rogorc mTel msoflioSi, 

ise saqarTveloSi. 2011 wels saqarTveloSi daiwyo C hepatitis ufaso mkurnalobis 
programa pegilirebuli interferoniTa da ribaviriniT aiv inficirebul pacientebSi da 

patimrebSi. aseve samoqalaqo seqtorSi SesaZlebeli gaxda C hepatitis mkurnaloba 60%-

iani fasdaklebiT da am programis farglebSi 1674 pacients Cautarda mkurnaloba. 
 

2015 wlis aprilidan aSS daavadebaTa kontrolis centris da farmacevtuli kompania 

gileadis mxardaWeriT saqarTveloSi daiwyo C hepatitis eliminaciis nacionaluri 

programa. am programis mizans warmoadgens HCV eliminacia qveyanaSi. pirvel etapze 

mkurnaloba Cautardeba 5000 pacients, romlebSic gamoxatuli iyo RviZlis cirozi an 

Sors wasuli fibrozi, aseve eqstrahepaturi gamovlinebebi. prioritetul jgufSi 

Sediodnen HIV/HCV ko-inficirebuli pacientebi. 2015 wlis agvistos monacemebiT 

programaSi daregistrirda 10000 C hepatitis mqone pacienti. 3024 pacients daewyo C 

hepatitis mkurnaloba da maT Soris 85%-Si miRweul iqna adreuli virusuli pasuxi. 

arsebuli monacemebi aris imedis momcemi, imis gaTvaliswinebiT, rom pirvel etapze 

mkurnaloba daewyo RviZlis mZime dazianebis mqone pacientebs.  
 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 
 

n. dvali, m. qarCava, n. 

CxartiSvili, l. SarvaZe, i 

burjanaZe, m. parkeri,  

j. dehovici, k. nelsoni, k. 

adamianis imunodeficitis 
virusis molekuluri 
epidemiologia 
saqarTvelSi 
 

evraziis infeqciur 

daavadebaTa me-7 
saerTaSoriso kongresi 

q. Tbilisi, saqarTvelo 

30 seqtemberi - 3 oqtomberi, 
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del rio, T. cercvaZe 
 

2015 w.  
 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

Tezisis mizans warmoadgenda adamianis imunodeficitis virusis molekuluri 

epidemiologiis Seswavla saqarTveloSi.  
 

kvlevaSi CaerTo 218 axal diagnozirebuli aiv inficirebuli pacienti. maT Soris 

mamakaci 138 (63.3.%) da saSualo asaki 35 weli. gadacemis gza 53%-Si iyo 

heteroseqsualuri kontaqti, 37.6%-Si narkotikebis ineqciuri moxmareba, xolo 6.9%-Si 

homoseqsualuri kontaqti. 195 pacienti (89.4%) dainficirebuli iyo A subtipis virusiT, 

15 pacienti (6.9%) B subtipis virusiT da 6 pacienti (2.7%) G subtipis virusiT. mxolod 

TiTo-TiTo SemTxveva iyo F subtipiT da rekombinantuli AB_03 formiT inficirebis. 
narkotikebis ineqciuri momxmareblebisa da heteroseqsuauri kontaqtiT 

dainficirebuli pacientebis 93%-s hqonda A subtipi, xolo homoseqsualuri kontaqtiT 

dainficirebuli pacientebis 60%-s B subtipi. gamoklveuli sinjebidan 49 seqvensi 

gaerTianda 17 „gadacemis klasterad“, romelTa umetesoba (71%) iyo wyvili. yvelaze 

didi klasteri aerTianebda 8 seqvenss da dominirebda homoseqsualuri gziT 

dainficirebul pirebSi.  
 

kvlevis Sedegad miRebul iqna daskvna, rom saqarTveloSi predominanturi aris A 

subtipi. narkotikebis ineqciuri moxmarebisa da heteroseqsualuri kontaqtis gziT 

gavrcelebul epidemias Soris arsebobs mWidro kavSiri, xolo homoseqsuluri 

kontaqtis gziT epidemia damoukideblad viTardeba.  
 
 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 
 

n. bolokaZe, a. abuTiZe, n. 

CxartiSvili, l. SarvaZe, f. 

gabunia, T. cercvaZe 
 

B da C hepatitebi aiv 
inficirebul pacientebs 
Soris saqarTveloSi 

evraziis infeqciur 

daavadebaTa me-7 
saerTaSoriso kongresi 

q. Tbilisi, saqarTvelo 

30 seqtemberi - 3 oqtomberi, 

2015 w.  
 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

Tezisis mizans warmoadgenda aiv inficirebul pacientebs Soris B da C hepatitebis 

gavrcelebis da mkurnalobis Sedegebis Seswavla.  
 

aiv inficirebuli pacientebis daaxloebiT 7% aris koinficirebuli B hepatitiT, xolo 

49% C hepatitiT. 2011 wlis dekembridan 2015 wlis maisamde C hepatitis ormagi Terapia 

pegilirebuli interferoniT da ribaviriniT Cautarda  420 aiv inficirebul pacients. 

mamakacebi Seadgendnen daaxloebiT 88%-s da saSualo asaki iyo 41 weli (diapazoni 18-58). 

gadacemis ZiriTadi gza iyo narkotikebis ineqciuri moxmareba. C hepatitis gamomwvevi 

virusis genotipebiganawildaSemdegnairad: 139 aiv inficirebuli pacienti (33%) iyo 

koinficirebuli 1 genotipiT, 109 pacienti (26%) 2 genotipiT  da 172 pacienti (41%) 3 

genotipiT. 183 pacientma warmatebiT daasrula mkurnalobis kursi, maT Soris 122 

pacientSi miRweul iqna myari virusuli pasuxi, 15 pacientSi dafiqsirda relafsi, xolo 

46 pacienti imyofeba meTvalyureobis qveS.  
 

miuxedavad imisa, rom aiv inficirebul pacientebSi B da C hepatitebis ufaso mkurnaloba 
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universalurad xelmisawvdomia, virusuli hepatitebiT koinfeqcia warmoadgens 

mniSvnelovan problemas. 2015 wlis maisidan saqarTveloSi daiwyo C hepatitis 

eliminaciis nacionaluri programa, rac mniSvnelovnad Seamcirebs RviZlis mZime 

dazianebiT ganpirobebul avadobas da sikvdilobas.  
 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 
 

m. qarCava, l. SarvaZe, l. 

gawerelia, n. CxartiSvili, 

n. dvali, l. Zigua, e. 

dolmazaSvili, T. cercvaZe  

C hepatitis virusis 2k/1b 
rekombinanti 

saqarTveloSi: 
rekomendaciebi 
testirebisa da 
mkurnalobisTvis 

evraziis infeqciur 

daavadebaTa me-7 
saerTaSoriso kongresi 

q. Tbilisi, saqarTvelo 

30 seqtemberi - 3 oqtomberi, 

2015 w.  
 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

Tezisi miznad isaxavdaC hepatitis virusis 2k/1b rekombinantuli Stamebis 

prevalentobis Seswavlas saqarTveloSi. 

retrospeqtulad Seswavlili iqna HCV genomis arastruqturuli 5B (NS5B) regioni 72 

pacientidan miRebul nimuSebSi, maT Soris 36 pacienti imyofeboda mkurnlobaze 

kombinaciiT: peglirebuli interfroni + ribavirini.  

32 pacienti inficirebuli iyo 1 genotipiT (44.4%), 21 pacienti 2 genotipiT (29.1%) da 19 

pacienti 3 genotipiT (26.3%). winaaRmdegobrivi monacemebi iqna miRebuli 2 genotipis 

SemTxveevaSi, kerZod, 21 pacientidan 16 pacients (76%) hqonda 1b subtipis NS5B regioni, 

maT Soris 15 pacientSi seqvenirebiT aRmoCnda RF2k/1b rekombinantuli Stami.   

miRebuli iqna daskvna, rom qarTvel pacientebSi, romlebic inficirebuli arian 2 

genotipiT, SeiZleba aRmoCndes 2k/1b rekombinantuli Stami. gamomdinare aqedan,  2 
genotipis mqone qarTvel pacientebSi mizanSewonilia ganisazRvros genomis sul cota  

ori ubani, raTa SeirCes mkurnalobis taqtika.  

 
 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 
 

n. CxartiSvili, l. SarvaZe, 

o CokoSvili, a. abuTiZe, n. 

dvali, f. gabunia, j. 

dehovici, k. del rio, T. 
cercvaZe 

aiv inficirebuli 
pacientebis mkurnalobisa 
da movlis kaskadi 

saqarTveloSi: 
individualuri da 
sazogadoebrivi jandacvis 
Sedegebi 

evraziis infeqciur 

daavadebaTa me-7 
saerTaSoriso kongresi 

q. Tbilisi, saqarTvelo 

30 seqtemberi - 3 oqtomberi, 

2015 w.  
 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

Tezisi miznad isaxavda aiv inficirebul pacientTa mkurnalobisa da movlis  kaskadSi 

pacientTa CarTulobis Sefasebas.  
 

kvlevaSi gaanalizda yvela aiv inficirebuli pacientis monacemebi, romlebsac 

diagnozi daesvaT 1989-2014 ww. monacemebi miRebuli iqna aiv infeqcia/ Sidsis erovnuli 

eleqtronuli bazidan. aiv inficirebul pacientTa zrunva Sefasda Semdeg etapebze: aiv 
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inficirebuli pacintebi, aiv diagnozirebuli pacientebi, pacientebi, romlebmac miiRes 

samedicino momsaxureba, pacientebi, romlebic sistematurad mimarTaven samedicino 

dawesebulebas,  pacientebi, romlebic imyofebian arv Terapiaze da pacientebi, 

romlebSic miRweulia aiv virusis supresia.  
 

saqarTveloSi aiv inficirebuli pacientebis kumulaciuri raodenoba aris 4695, maT 

Soris 2014 wlis 31 dekembris monacemebiT cocxalia 3714 pacienti, rac warmoadgens 

saqarTveloSi savaraudod 6600 aiv inficirebuli pacientis  

56%-s. 3714 aiv inficirebuli cocxali pacientidan samedicino dawesebulebas mimarTa 

3144 pacientma (85%) da maT Soris  2732 (87%) regularulad iRebs samedicino 

momsaxurebas. 2228 aiv inficirebuli pacienti imyofeba antiretrovirusul Terapiaze da 

maT Soris 1838 pacientSi (82%) miRweulia virusis supresia. zogadad aiv inficirebuli 

pacientebis 49%-Si da savaraudod aiv inficirebuli pacientebis 28%-Si miRweulia aiv 

virusis supresia antiretrovirusuli Terapiis fonze.  
 

miRebul iqna daskvna, rom saqarTveloSi aiv inficirebul pacientebze zrunva 

warmatebulad mimdinareobs. pacientebis raodenoba mcirdeba TiToeul etapze, magram 

yvelaze didi danakargi aris aiv infeqciis diagnotirebis etapze. Sesabamisad, Tu 

Semcirdeba aradiagnozirebuli aiv inficirebuli pacientebis raodenoba, gaizrdeba 

maTi CarTuloba mkurnalobisa da movlis kaskadSi.  

 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 
 

f. gabunia, n. bolokaZe, l. 

SarvaZe, n. CxartiSvili, T. 
cercvaZe 

aiv infeqcia/tuberkulozi 
saqarTveloSi 

evraziis infeqciur 

daavadebaTa me-7 
saerTaSoriso kongresi 

q. Tbilisi, saqarTvelo 

30 seqtemberi - 3 oqtomberi, 

2015 w.  
 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

Tezisi miznad isaxavda ai infeqcia/tuberkulozis Seswavlas saqarTveloSi.  
 

kvlevaSi CarTli iqna 544 axal diagnozirebuli aiv inficirebuli pacienti, romlebmac 

2011-2013 wlebSi mimarTes Sidsis centrs. maT Soris 89 pacients (16.4%)  daudginda 

aqtiuri tuberkulozi. 89 pacientidan 12-s (13.4%) daesva multirezistentulil 

tuberkulozis  da 1-s (1.1%)  eqstrarezistentuli tuberkulozis diagnozi.  CD4 

ujredebis absoluturi ricxvis saSualo mavenebeli iyo 90/mm3, rac miuTiTebs aiv 

infeqciis gvian diagnostirebaze. 64 pacients (71.9%) hqonda filtvis tuberkulozi, 16 

pacients (18%) filtvgare tuberkulozi da 9 pacients (10.1%) kombinirebuli - filtvis 

da filtvgare tuberkulozi. yvela pacients daewyo jer tuberkulozis, xolo Semdeg 

antirtrovirusuli mkurnaloba nacionaluri gaidlainis rekomendaciebis Sesabamisad. 

89 pacientidan mokvda 16 pacienti (18%), maT Soris 11 tuberkulozis gamo, xolo 5 

RviZlis ukmarisobis gamo.  
 

miRebul iqna daskvna, rom miuxedavad tuberkulozisa da aiv infeqciis mkurnalobis 

universaluri xelmisawvdomobisa, tuberkulozi mianc rCeba aiv inficirebuli 

pacientebis avadobisa da sikvdilobis ZiriTad mizezad. 

b) ucxoeTSi 
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# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 
 

Tengiz cercvaZe  saqarTvelos С hepatitis 
eliminaciis saxelmwifo 
programa 

evropis С hepatitis 
mkurnalobisa da 
eradikaciis mrgvali 

magida/Sexvedra. European 
Roundtable on Hepatitis Cure & 
Eradication 2015. 9-10 
seqtemberi, 2015 w. q. 

frankfurti, germania.   

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

moxseneba exeboda saqarTvelos С hepatitis eliminaciis saxelmwifo programis 
sakiTxebs. 2001-2002 wlebSi saqarTveloSi Catarebuli epidemiologiuri kvlevis 
monacemebiT, saqarTveloSi С hepatitis prevalentoba 6.7%-s Seadgens. maRali riskis 
jgufebs miekuTvnebian: ineqciuri narkotikebis momxmareblebi, tuberkuloziT 
avadmyofebi, homoseqsuali mamakacebi, sqesobrivi gziT gadamdebi infeqciebiT 
avadmyofebida komerciuli seqs muSakebi. 2011 wlidan saqarTveloSi xorcielebda 
aiv/Sidsis da  С hepatitis koinfeqciiT avadmyofebis ufaso mkurnaloba 
pegilirebuli interferoniT da ribaviriniT, xolo 2014 wlidan amoqmedda 
saxelmwifo programa, romelic iTvaliswinebda С hepatitis mkurnalobas 
SeRavaTiani fasebiT zogad mosaxleobaSi. 2015 wlis aprilSi ki saqarTveloSi daiwyo 
uprecedento, unikaluri С hepatitis eliminaciis saxelmwifo programa, romelic 
gulisxmobs qveyanaSi yvela С hepatitiT avadmyofis ufaso mkurnalobas 
maRalefeqturi pirdapiri moqmedebis antivirusuli medikamentebiT da aseve 
farTomasStabiani prevenciuli RonsiZiebebis ganxorcielebas, romlis Sedegadac 
saqarTvelo unda gaxdes С hepatitis eliminaciis pirveli samodelo qveyana 
msoflioSi.  

 
  

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 
 

Tengiz cercvaZe  aiv/Sidsis da С hepatitis 
koinfeqcia saqarTveloSi.  

aRmosavleT da 
centraluri evropis 
pirveli Sexvedra 
aiv/Sidsis da С hepatitis 
koinfeqciis sakiTxebze. 
22-23 ivnisi, q. varSava, 
poloneTi. 1st Central Eastern 
European Meeting on Viral 
Hepatitis and Co-Infection with 
HIV. 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

2004 wlidan saqarTvelom pirvelma da jer–jerobiT erTaderTma aRmosavleT evropis 

regionSi uzrunvelyo da SeinarCuna arv mkurnalobaze universaluri xelmisawvdomoba. 

es uaRresad mniSvnelovani miRweva dadebiTad aisaxa saqarTveloSi aiv/Sidsis epidemiis 

dinamikaze: mkveTrad gaizarda aiv/SidsiT avadmyofebis gadarCenis maCvenebeli, 

sicocxlis xangrZlivoba da cxovrebis xarisxi. arv mkurnalobaze universaluri 

xelmisawvdomobis uzrunvelyofis Semdeg 3–jer da metjer Semcirda SidsTan 

dakavSirebuli sikvdiloba. 2013 wels saqarTvelo pirvelma aRmosavleT evropaSi 

daiwyo WHO-s uaxlesi samkurnalo rekomendaciebis danergva, romelic iTvaliswinebs 

arv mkurnalobis dawyebas daavadebis adreul stadiaze (CD4 limfocitebis ricxvi <500). 
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es inovacia Zalian mniSvnelovania rogorc aiv/SidsiT avadmyofebis sicocxlis 

gaxangrZlivebis, ise axali infeqciebis prevenciis kuTxiTac.qveyanaSi aiv/Sidsis 
mkurnalobisa da movlis servisebis miwodebis efeqturi modeli uzrunvelyofs 

aRniSnuli miRwevebis mdgradobas. modeli moicavs klinikuri monitoringis specialur 

algoriTms, romlic iTvaliswinebs TiToeuli pacientis regularul (weliwadSi 

samjer) gamokvlevas ZiriTad klinikur da laboratoriul parametrebze. garda amisa 

warmatebiT funqcionirebs pacientTa mxardaWeris servisebi.  
 
globaluri fondisa da saxelmwifo programebis erToblivi ZalisxmeviT sadReisod 

uklebliv yvela gamovlenili aiv/SidsiT avadmyofi saqarTveloSi ufasod iRebs maRali 

xarisxis samedicino momsaxurebas umaRlesi saerTaSoriso standartebiT.  
 
kvlevebis Tanaxmad klinikur servisebSi CarTulobis kuTxiT saqarTveloSi miRweulia 

msoflioSi erT–erTi saukeTeso maCveneblebi. ase magaliTad, saqarTveloSi 

registrirebul aiv/SidsiT daavadebulTa 84% CarTulia klinikur servisebSi, xolo 

maTgan 88% imyofeba mudmiv [uwyvet] klinikur meTvlyureobaze. analogiuri maCvenebeli 

msoflios ganviTarebul qveynebis umetesobaSi naklebia, xolo SezRuduli resursebis 

mqone qveynebSi ki - ar aRemateba 50%-s. “globaluri fondis“ xelSewyobiT pirvelad 

aRmosavleT evropis regionSi 2011 wlidan saqarTveloSi yvela aiv/Sidsis da C 

hepatitiT koinfeqciis mqone avadmyofebisaTvis xelmisawvdomia C hepatitis ufaso 

antivirusuli mkurnaloba. es aris qveyanaSi pirveli SemTxveva, rodesac mosaxleobis 

konkretuli segmenti iRebs C hepatitis ufaso mkurnalobas saerTaSoriso 

standartebiT.    

 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 
 

lali SarvaZe  С klinikuri menejmenti 
saqarTveloSi.  

evropis RviZlis 
daavadebebis Semswavleli 
asociaciis specialuri 
Sexvedra saqarTvelos С 
hepatitis eliminaciis 
saxelmwifo programis 

Taobaze. 23 aprili, 2015 w. 
q. vena, avstria. EASL 
Special Meeting on 
HCV Elimination in Georgia 
Vienna, Austria, 23 April 2015  
 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

moxseneba exeboda saqarTveloSi С hepatitis epidemiologiuri situacias, С 
hepatitis klinikuri menejmentis sakiTxebs da С hepatitis eliminaciis saxelmwifo 
programas. kerZod, ganxilul iqna eliminaciis programaSi pacientTa CarTvis 
kriteriumebi, laboratoriuli diagnostikis meTodebi da mkurnalobis reJimebi. 
aRniSnuli programis warmatebuli ganxorcieleba udides sargebels moutans С 
hepatitiT avadmyofebs da mTlianad qveyanas. programa gulisxmobs qveyanaSi yvela С 
hepatitiT avadmyofis ufaso mkurnalobas maRalefeqturi pirdapiri moqmedebis 
antivirusuli medikamentebiT da aseve farTomasStabiani prevenciuli RonsiZiebebis 
ganxorcielebas, romlis Sedegadac saqarTvelo unda gaxdes С hepatitis 
eliminaciis pirveli samodelo qveyana msoflioSi.  
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# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 
 

nikoloz CxartiSvili, 
lali SarvaZe, fati 
gabunia, akaki abuTiZe, 
naTia dvali, mzia 
nikolaiSvili, Tengiz 
cercvaZe.  
 

aiv/Sidsis gviani gamovlena 
da misi sazogadoebriv 
jandacviTi da ekonomikuri 
zegavlena saqarTveloSi. 

evropis Sidsis me-15 

konferencia. 21-24 

oqtomberi, 2015 w. q. 

barselona, espaneTi. 15th 
European AIDS Conference 
October 21 - 24, 2015 Barcelona, 
Spain  

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

kvlevis mizani: janmrTelobis msoflio organizaciis evropis regionis qveynebs Soris 

saqarTvelo erT-erTia, sadac aRiniSneba aiv/Sidsis gviani gamovlenis maRali 

maCvenebeli.   
 

Catarda retrospeqtuli kohortuli kvleva, romelSic CarTuli iqna 2009-2011 wlebSi 

saqarTveloSi registrirebuli yvela aiv/SidsiT avadmyofi. klinikuri monacemebi 

amoRebul iqna aiv/Sidsis erovnuli monacemTa bazidan. gaanalizda rogorc 

stacionarul ise ambulatoriul servisebze danaxarjebi.  
 

kvlevaSi CaerTo sul 1002 aiv/SidsiT avadmyofi. dakvirvebis periodma Seadgina 1.2. weli 

(Sidakvartiluri rangi: 0,5-1,9 weli). 702 (70,1%) avadmyofSi dafiqsirda aiv/Sidsis gviani 

gamovlena. aseve 512 (51,1%) avadmyofs diagnozis dasmis momentSi ukve aReniSneboda 

Sorswasuli aiv infeqcia. kvlevis periodSi Sidsis saxelmwifo programis danaxarjebma 

Seadgina  1,259,460 aSS dolari. aRniSnuli Tanxis 79,1% daixarja gvian gamovlenili 

aiv/SidsiT avadmyofebis mkurnalobisa da movlis servisebze.  
 

daskvna: aiv/Sidsis gviani gamovlena, romelic dakavSirebulia maRal sikvdilobasTan 
da seriozul ekonomikur zaralTan mniSvnelovan problemas warmoadgens 

saqarTvelosTvis. aucilebelia RonisZiebebis gaZliereba aiv/Sidsis adreuli 

gamovlenis uzrunvelyofisTvis.  
 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 
 

lali SarvaZe  С klinikuri menejmenti 
saqarTveloSi. С hepatitis 
eliminaciis saxelmwifo 
programa.  

„HIV Nordic Conference“. 30 

seqtemberi-2 oqtomberi, 

2015 w. q.  stokholmi, 

SvedeTi.    

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

moxseneba exeboda saqarTveloSi С hepatitis epidemiologiuri situacias, С 
hepatitis klinikuri menejmentis sakiTxebs da С hepatitis eliminaciis saxelmwifo 
programas. kerZod, ganxilul iqna eliminaciis programaSi pacientTa CarTvis 
kriteriumebi, laboratoriuli diagnostikis meTodebi da mkurnalobis reJimebi. 
aRniSnuli programis warmatebuli ganxorcieleba udides sargebels moutans С 
hepatitiT avadmyofebs da mTlianad qveyanas. programa gulisxmobs qveyanaSi yvela С 
hepatitiT avadmyofis ufaso mkurnalobas pirdapiri moqmedebis antivirusuli 
medikamentebiT da aseve farTomasStabiani prevenciuli RonsiZiebebis 
ganxorcielebas, romlis Sedegadac saqarTvelo unda gaxdes С hepatitis 
eliminaciis pirveli samodelo qveyana msoflioSi.   
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# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 
 

marika qarCava, jesper 

valdestromi, monika 

pakeri, erne haloki, lali 

SarvaZe, lana gawerelia, 

nikoloz CxartiSvili, 

naTa dvali, helen norderi, 

Tengiz cercvaZe.  

HCV 2k/1b rekombinantuli 

formebi saqarTveloSi.  
retrovirusebis da 
oportunistuli 

infeqciebis koinferencia. 

22-25 Tebervali, q. 

bostoni, aSS.   

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

C hepatitis virusis pirveli rekombinanti  RF2k/1b  pirvelad aRweres ruseTSi, ris 
Semdegac is aseve gamovlinda irlandiaSi, estoneTSi, uzbekeTSi da kviprosSi. 
umravlesoba am pacientebisa warmoSobiT saqarTvelodan iyo. Tumca ar arsebobs 
informacia am rekombinantis prevalentobasa an antivirusuli preparatebis mimarT mis 
mgrZnobelobaze. am sakiTxis dasadgenad Cven movaxdineT H C V genomis ara-
struqturuli 5B (NS5B) regionis retrospeqtuli sekvensireba 72 qarTvel pacientSi, 
romelTagan 36 imyofeboda pegilirebuli interferonisa da ribavirinis reJimze. 
Sedegebma aCvena, rom 32 pacienti (44.5%) inficirebuli iyo genotipiT 1, 21 pacienti 
(29.2%) - genotipiT 2 da 19 (26.3%) – genotipiT 3. Stamebis NS5B sekvensirebis analizis 
Sedegad genotipebisTvis 1 da 3 miRebul iqna konkordantuli  Sedegebi, xolo genotipi 
2-is SemTxvevaSi – diskordantuli Sedegebi, radgan 16 pacients (76%) aRmoaCnda 1b 
subtipis NS5B regioni. filogenetikuri analizis mixedviT, am Stamebis 15 NS5B 
sekvensi formirebuli iyo  rekombinanti RF2k/1b  StamebiT. danarCeni diskordantuli 
sekvensi formirebuli iyo 1b StamiT. kvlevis Sedegebi mowmobs, rom RF2k/1b  
rekombinantuli Stami xSiria qarTvel pacientebSi, romlebic manamde moiazrebodnen 
genotipi 2-iT inficirebulebad. radgan genotipis gansazRvra ZiriTadad mkurnalobis 
strategiis dasadgenad sruldeba, saWiroa Stamis sul mcire ori genomuri regionis 
analizis Catareba genotipi 2-iT inficirebul qarTvel pacientebSi HСV genotipirebis 
standartuli meTodebiT. 
 

 
IV. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetisa da grantebis gareSe  

Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 
 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis wyaro 
(adgilobrivi 

granti, ucxouri 
granti) 

1 
 
 

„homoseqsual 
mamakacebSi 
aiv/Sidsis epidemiis 
ganviTarebis 
xelSemwyobi 
faqtorebis 
Seswavla 
saqarTveloSi“. 
 

 

nikoloz 
CxartiSvili 

nikoloz 
CxartiSvili 
lali SarvaZe 

nino badriZe, 

Tengiz cercvaZe.  

 

saerTaSoriso 
samecniero da 

teqnikuri centri/ 
aSS infeqciur 
daavadebaTa da 
alergiis 
nacionaluri 

instituti.  

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 
(qarTul enaze) 

proeqti dafinansebulia. amJamad mimdinareobs proeqtis gaformeba da misi 

ganxorcieleba daiwyeba 2016 wlis TebrvlisTvis.  
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IV. 2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis wyaro 
(adgilobrivi 

granti, ucxouri 
granti) 

1 
 
 

    

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

 
 

 
 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis wyaro 
(adgilobrivi 

granti, ucxouri 
granti) 

1 
 
 

„mwvave virusuli C 
hepatitis adreuli 

(serokonversiamde) 

ZiriTadi (sakvanZo) 
maCveneblebis dadgena 
daavadebis gamosavlis 

Sefasebis mizniT“.    
 

 

lali SarvaZe, 

 

lali SarvaZe, 

nino badriZe, 

Tengiz cercvaZe,  
lana gawerelia 

 

saerTaSoriso 
samecniero da 

teqnikuri centri/ 
aSS infeqciur 
daavadebaTa da 

alergiis 
nacionaluri 

instituti.  

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 
(qarTul enaze) 

proeqti dafinansebulia. amJamad mimdinareobs proeqtis gaformeba da misi 

ganxorcieleba daiwyeba 2016 wlis TebrvlisTvis.  

 

 
 

 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis wyaro 
(adgilobrivi 

granti, ucxouri 
granti) 

1 
 
 

 
„tuberkulozis 
incidentobis da risk 
faqtorebis Seswavla 
antiretrovirusul 
mkurnalobaze myof 
aiv/SidsiT avadmyofebSi 
saqarTveloSi“. 

 
akaki abuTiZe 

 
akaki abuTiZe, 

natalia 
bolokaZe, 

Tengiz cercvaZe, 
nikoloz 

CxartiSvili, 
nino ruxaZe, 
mariam svaniZe 

saerTaSoriso 
samecniero da 

teqnikuri centri/ 
aSS infeqciur 
daavadebaTa da 

alergiis 
nacionaluri 

instituti.  

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 
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(qarTul enaze) 

proeqti dafinansebulia. amJamad mimdinareobs proeqtis gaformeba da misi 

ganxorcieleba daiwyeba 2016 wlis TebrvlisTvis.  
 
 

 

IV. 2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis wyaro 
(adgilobrivi 

granti, ucxouri 
granti) 

1 
 
 

    

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

 
 

 
 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis wyaro 
(adgilobrivi 

granti, ucxouri 
granti) 

1 
 
 

„saqarTvelos samedicino 

dawesebulebebSi aiv-ze 
testirebis 
mizanSewonilobis da 
xarjTefeqturobis 

SedarebiTi analizi“.   
 

nino badriZe nino badriZe,  

Tengiz cercvaZe, 
nikoloz 

CxartiSvili da 

sxv.  

 

saerTaSoriso 
samecniero da 

teqnikuri centri/ 
aSS infeqciur 
daavadebaTa da 

alergiis 
nacionaluri 

instituti.  

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 
(qarTul enaze) 

proeqti dafinansebulia. amJamad mimdinareobs proeqtis gaformeba da misi 

ganxorcieleba daiwyeba 2016 wlis TebrvlisTvis.  
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RonisZiebebi ganxorcielebuli infeqciuri paTologiis, Sidsis da klinikuri 

imunologiis s-p centris mier 
 
 

 
 

 
 

evraziis infeqciur daavadebaTa me-7 saerTaSoriso kongresi 

q. Tbilisi, saqarTvelo 

30 seqtemberi - 3 oqtomberi, 2015 w.  
 

a.w. 30 seqtembridan 3 oqtombris CaTvliT, q. TbilisSi, sastumro qorTiard mariotSi, 

Catarda evraziis infeqciur daavadebaTa me-7 saerTaSoriso kongresi.  
 

kongresis organizatorebi iyvnen:  Savi zRvis infeqciur daavadebaTa da klinikuri 

mikrobiologiis sazogadoeba,  saqarTvelos daavadebaTa kontrolisa da 

sazogadoebrivi janmrTelobis erovnuli centri, infeqciuri paTologiis, Sidsis da 

klinikuri imunologiis s/p centri da Tbilisis saxelmwifo samedicino universiteti.  
 

kongresis prezidentebi iyvnen: profesori Tengiz cercvaZe saqarTvelodan da 

profesori Hakan Leblebicioğlu TurqeTidan.    
 

aRniSnuli kongresi msoflioSi erT-erTi yvelaze mniSvnelovani da avtoritetuli 

RonisZiebaa infeqciur daavadebaTa dargSi.  
 

evraziis infeqciur daavadebaTa kongress ukve aqvs eqvsi wlis warmatebuli istoria. 

rigiT me-7 kongress wels q. Tbilisma umaspinZla, rac qarTvel infeqcionistTa da 

infeqciur daavadebaTa qarTuli skolis kidev erTi aRiarebaa.  
 

saqarTveloSi am donis RonisZieba infeqciur daavadebaTa dargSi pirvelad  Catarda. 
 
kongresSi monawileoba miiRo infeqciur daavadebaTa da klinikuri mikrobiologiis 

dargis araerTma saerTaSorisod aRiarebulma  mecnierma da specialistma. 

mniSvnelovania, rom saqarTvelodan kongresze warmodgenili iyo 20-ze meti samecniero 

moxseneba.  
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sami dRis ganmavlobaSi kongresze damswreebs SesaZlebloba hqondaT moesminaT State of 

the art leqciebi infeqciur daavadebaTa yvelaze aqtualur sakiTxebze, maT Soris axlad 

da xelaxlad aRmocenebul infeqciur daavadebebze, aiv infeqcia/Sidsze, virusul 

hepatitebze, rezistentul tuberkulozze, virusul hemoragiul cxelebebze, axali 

orTopoqsvirusiT gamowveul infeqciaze da sxv. ganxiluli iyo agreTve antimikrobuli 

rezistentobis sakiTxebi, rac dRes Zalian aqtualuria. warmodgenili iyo saintereso da 

rTulad sadiagnostiko SemTxvevebi (qeisebi) infeqciur daavadebaTa profilis 

specialistTa piradi praqtikidan.  
 

qarTvelma specialistebma ucxoel kolegebs gaacvnes С hepatitis eliminaciis 

saxelmwifo programis ZiriTadi principebi da mimdinareoba, romelmac kongresis 

monawileTa didi interesi gamoiwvia. aRiniSna, rom am programas msoflioSi analogi ar 

aqvs.  
 

kongresi uaRresad sainteresod da warmatebulad warimarTa. am forumma saSualeba 
misca qarTvel specialistebs daemyarebinaT samecniero kontaqtebi da TanamSromloba 

ucxoeTis wamyvani universitetebis da samedicino centrebis specialistebTan.      
 

treiningebi saqarTveloSi С hepatitis eliminaciis farTomasStabiani programis 
sakiTxebze 

2015 wlis aprilSi saqarTveloSi daiwyo С hepatitis eliminaciis farTomasStabiani 

programa, romelic iTvaliswinebs riskis jgufebis pirTa HCV infeqciaze gamokvleviT 

maqsimalur mocvas da yvela gamovlenili aqtiuri HCV infeqciiT avadmyofis 

mkurnalobas.       

saqarTvelos infeqcionistTa, hepatologTa, epidemiologTa, mikrobiologTa da 

parazitologTa asociaciis da infeqciuri paTologiis, Sidsis da klinikuri 

imunologiis s/p centris mier 2015 wlis TebervalSi q. TbilisSi, 2015 wlis martSi q. 

quTaisSi da 2015 wlis seqtember-oqtomberSi q. TbilisSi dargis specialistebisTvis 

Catarda seminarebi/treiningebi, sadac ganxilul iqna С hepatitis eliminaciis programis 

ganxorcielebasTan dakavSirebuli sakiTxebi.   
 
seminaris Tematika:   

 zogadi informacia C hepatitis Sesaxeb. situacia msoflioSi da saqarTveloSi. C 

hepatitis nacionaluri programebi (momxsenebeli: Tengiz cercvaZe).  
 

 axali pirdapiri antivirusuli moqmedebis medikamentebi (momxsenebeli: Tengiz 

cercvaZe).   
 

  EASL da AASLD gaidlainebis mimoxilva (momxsenebeli lali SarvaZe).  
 

 C hepatitis eliminaciis programa. miznebi, amocanebi, programaSi avadmyofTa 

CarTvis kriteriumebi, pacientebis SerCeva.(momxsenebeli: Tengiz cercvaZe).   
 

 egviptis gamocdileba (momxsenebeli lali SarvaZe).    
 

 C hepatitis marTvis axali nacionaluri protokoli.  mkurnalobis reJimebi. 

mkurnalobis  monitoringi. pacientTa specialuri jgufebi (momxsenebeli vaxtang 

qeraSvili).  
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meanoba-ginekologiis  da  reproduqtologiis  departamenti: 

 

samecniero erTeulis xelmZRvaneli - prof. arCil xomasuriZe. 

samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

arCil xomasuriZe - sruli propfesori; 

jenara qristesaSvili - asocirebuli profesori; 

arsen gvenetaZe - asocirebuli profesori; 

aleko labartyava - asocirebuli profesori. 

 

III. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi  

(exeba samecniero-kvleviT institutebs) 
 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

1 
 

   

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 
(qarTul enaze) 

 

III. 2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

1 
 

   

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

 
 

I. 3. saxelmwifo grantiT (rusTavelis fondi) dafinansebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasaxe-

leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

 
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

    

dasrulebuli proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi (qarTul 
enaze) 

III. 4. 

2 
proeqtis dasaxe-
leba mecnierebis 

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 
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dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 
Sedegebi (qarTul enaze) 

 
II. 1. publikaciebi: 
a) saqarTveloSi 

monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

 
1 

 
 
 
 
 

 

qeTevan belTaZe 

arCil xomasuriZe 

reproduqciuli 
funqcia mozardebSi 
diagnostirebuli 

policisturi 
sakvercxis 

sindromis Semdeg. 
 

disertacia 
ivane javaxiSvilis 

saxelobis 
Tbilisis 

saxelmwifo 
universiteti, 

medicinis 
fakulteti. 

 

114 gverdi 
 
 
 
 
 
 

 

2 
liudmila 

barbaqaZe, arCil 

xomasuriZe, jenara 

qristesaSvili. 

sakvercxis 
funqciis Sefasebis 

Tanamedrove 
meTodebis 

mniSvneloba qalis 
reproduqciuli 
potencialis 

gansazRvrasa da 
xelovnuri 

ganayofierebis 
Sedegebis 

prognozirebaSi 
 

disertacia 

5.02.2015 
ivane javaxiSvilis 

saxelobis 
Tbilisis 

saxelmwifo 
universiteti, 

medicinis 
fakulteti. 

 

138 gverdi 

anotaciebi  

1.mozardebSi policisturi sakvercxis sindromis dros mizanSewonilia 
upiratesoba mieniWos medikamentur mkurnalobas ovariuli rezervis dazogvis 

mizniT;  
 gviani reproduqciuli asakis qalebSi pubertatis periodSi Catarebuli 

policisturi sakvercxis sindromis mkurnalobis Semdeg, iseve rogorc imave asakis 
in vitro ganayofierebis programebSi araovulaciuri darRvevebis mqone pacientebis 
reproduqciuli potencialis Sefasebis mizniT rekomendirebulia upiratesoba 

mieniWos amh–is gansazRvras afr–Tan kombinaciaSi;  
 mozardobis periodSi policisturi sakvercxis sindromis dros mizanSewonilia 

mkurnalobis drouli dawyeba, rac xels uwyobs reproduqciul asakSi spontanuri 

orsulobebis sixSiris zrdas, TviTnebiTi abortebis sixSiris Semcirebas da 

mniSvnelovnad aumjobesebs cocxladSobadobis maCveneblebs.  
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2. unayofobis mkurnalobis taqtikis SerCevisas, ovariuli rezervis zust 

SefasebaSi qalis asakTan erTad mizanSewonilia amh-is da afr-is maCveneblebis 

gaTvaliswineba. fmh-is maCveneblebTan SedarebiT amh-is da afr-is Sefaseba 

gacilebiT informaciulia, gansakuTrebiT gviani reproduqciuli asakis 

qalebSi, vinaidan es maCveneblebi fmh–is momatebamde ufro adre asaxaven 

ovariuli rezervis daqveiTebas. 
 
 in vitro ganayofierebis programebSi mwiri pasuxis prediqcisTvis 

rekomendebulia afr-is maCveneblebis Sefaseba. in vitro ganayofierebis 

gamosavlis prognozis TvalsazrisiT amh-is da afr-is maCveneblebTan erTad, 

mizanSewonilia qalis asakis gaTvaliswineba, vinaidan Tundac ovariuli 
rezervis testebis normaluri maCveneblebis pirobebSi asakis matebasTan 

erTad uaresdeba kvercxujredebis xarisxi, rac Sesabamisad aisaxeba in vitro 

ganayofierebis gamosavalze. 

 

 
saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 
krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

T.jafariZe 
j.qristesaSvili 

p.imnaZe 

Georgian Medical 
News 

№11(248) 

noemberi 2015 

Tbilisi 16-20 

anotaciebi qarTul enaze 

 
 

II. 2. publikaciebi: 
b) ucxoeTSi 

monografiebi 
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# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 
saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 
krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

qeTevan 

belTaZe, 

liudmila 

barbaqaZe,  

lali fxalaZe, 

arCil 

xomasuriZe. 

Assessment of Ovarian 

Reserve in the Women of 

Late Reproductive Age 

after  Conservative 

Treatment of Polycystic 

Ovarian Syndrome 

(PCOS) in Adolescence 
 

 

 

 
Mmeanoba-

ginekologia-
reproduqtol

ogia 
 

№4 
 
 
 
 

 

 
 

q. moskovi 
«ИРБИС» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

gv. 24-26 
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2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

arCil 

xomasuriZe, 

liudmila 

barbaqaZe, , 

jenara 

qristesaSvili,

lali fxalaZe, 

 

Assessment of Ovarian 

Reserve Tests for 

Prediction of In Vitro 

Fertilization Outcome 

 
 

 
 
 
 

 

Proceeding Book of 
the XVI World    

Congress of Human 
Reproduction. 2015 

 
 
 

 

18-21 March, 2015, 
Berlin, Germany. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

gv. 465-468 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3 
 
 
 
 
 
 

 
 

liudmila 

barbaqaZe, 

arCil 

xomasuriZe, 

jenara 

qristesaSvili, 

qeTevan osiZe. 

 

ASSESSMENT OF 

OVARIAN 

RESERVE TESTS 

FOR PREDICTION 

OF OCYTE YIELD 

AND CHANCE OF 

PREGNANCY 

AFTER 

OVULATION 

INDUCTION 
 
 

 

Abstract Book of 
the 7th  World 
Congress on 
Ovulation 
Induction. 2015. 

 
 

Italy, Bologhna 

EMC Continued 
Medical Education 

 
 
 

 
 
 

gv. 44 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 

 

qeTevan 

belTaZe, 

liudmila 

barbaqaZe, lali 

fxalaZe, arCil 

xomasuriZe. 

Assessment of Ovarian 

Reserve in the Women of 

Late Reproductive Age 

after  Treatment of 

Polycystic Ovarian 

Syndrome (PCOS) in 

Adolescence 

Proceeding Book of 
the XVI World    
Congress of Human 
Reproduction. 2015 
 

18-21 March, 2015, 
Berlin, Germany 

gv. 468-472 
 

 

 
 

5. 

arCil 

xomasuriZe, 

lali fxalaZe, 

jenara 

qristesaSvili 

Clinical and Hormonal 

indicators of PCOS 

developed during non 

classical adrenal 

hyperplasia 

Proceeding Book of 
the congress of 
European Society 
of Gynecology, 
European 
Gynecology, 2015 

CIC Edizioni 
Internationali 

Prague,  Czech 
Republic, 21-24 Oct. 

2015, 
 

gv.187-189 
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anotaciebi qarTul enaze 

1.pacientebs sakvercxeebis policistozis diagnoziT, romlebsac CautardaT 
konservatuli mkurnaloba aqvT ukeTesi ovariuli rezervi, im pacientebTan SedarebiT 
romlebsac CautardaT qirurgiuli mkurnaloba.  

mozardebSi policisturi sakvercxis sindromis dros mizanSewonilia upiratesoba 

mieniWos medikamentur mkurnalobas ovariuli rezervis dazogvis mizniT. 

2.in vitro ganayofierebis programaSi afr–is zRvruli maCvenebeli mwiri 
mopasuxeebisTvis Seadgens 5–s, amh–s zRvruli maCvenebeli mwiri mopasuxeebisTvis 
Seadgens 0.9 ng/ml; 

in vitro ganayofierebis programebSi ovariuli rezervis testebidan mxolod asaks aqvs 

sando Rirebuleba klinikuri orsulobis prediqciis TvalsazrisiT; 

3.ovulaciis induqciaze  sakvercxis mwiri pasuxis winaswar gansazRvrisTvis 
TvalsazrisiT mxolod afr aris sakvercxis mwiri pasuxis prediqtori, sando 
prediqtoruli Rirebuleba aReniSneba amh-sac; 

ovariuli rezervis Sefasebasa da in vitro ganayofierebis programebSi gamosavlebis 
efeqturobis prediqciaSi yvelaze sando maCveneblad qalis asakTan erTad unda 

CaiTvalos amh da antraluri folikulebis raodenoba. 

4.mozardobis periodSi policisturi sakvercxis sindromis dros mizanSewonilia 

mkurnalobis drouli dawyeba, rac xels uwyobs reproduqciul asakSi spontanuri 

orsulobebis sixSiris zrdas, TviTnebiTi abortebis sixSiris Semcirebas da 

mniSvnelovnad aumjobesebs cocxladSobadobis maCveneblebs.  

5. Tirkmelzeda jirkvlis hiperplaziis araklasikuri formis dros sakvercxeebis 

polikistozis sindromi SesaZloa ganixilos daavadebis erT-erT formad. am procesis 

ZiriTad mizezs warmoadgens Tirkmelzeda jirkvlismieri hiperandrogenia.  irRveva 

gonadotropinebis normalur sekrecia, matulobs maluTeinizirebeli hormonis 

gamoyofa, rac iwvevs androgenebis hipersekrecias sakvevcxeebSi. amdenad, rogorc 

sakvercxismieri, aseve Tirkmelzedajirkvlismieri hiperandrogeniis dros irRveva 

folikulebis ganviTareba da xdeba naadrevi atrezia, rasac Tan axlavs tipiuri 

polikistozis Camoyalibeba. 

 
 

# avtori/ avtorebi 
statiis saTauri, 

Jurnalis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

L.BARBAKADZE 

A.KHOMASURIDZE 

J.KRISTESASHVILI 

L.PKHALADZE 

Assessment of 
Ovarian Reserve 
Tests for 
Prediction of In 
Vitro Fertilization 
Outcome 

GIORNALE ITALIANO 

DI OSTERICA E 

GINECOLOGIA 

 italia 465-468 
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A6. antimiuleruli hormonis da antraluri folikulebis ricxvis erTdrouli 
gansazRvra  aumjobesebs  ovariuli rezervis Sefasebas da ovulaciis induqciaze 
sakvercxeebis pasuxis prediqcis. Qqalis asakis gaTvaliswineba metad mniSvnelovania 
in-vinto ganayofierebis Sedegebis prediqciaSi. 

1 
2 
3 

J.KRISTESASHVILI 
N.CHIKVAIDZE 
M.GEGECHKORI 

GG  
 Types of reproductive 

disorders in underweight 
and overweight young 

females and correlations 
of respective hormonal 

changes with BMI.  
 

 GIORNALE ITALIANO DI 
OSTERICA E 

GINECOLOGIA 

 italia 521-524 

7. menstrualuri funqciis da hormonuli cvlilebebis Taviseburebei axalgazrda 
qalebSi, romelTac sxeulis masis deficiti an simsuqne aReniSnebodaT bavSvobis 
periodidan  ukavSirdeba   maTSi gamovlenil reproduqciuli darRvevebis tips da 
bavSvobaSi arsebul sxeulis masis indeqss. 

1 
2 
3 

J.KRISTESASHVILI 

T.JAFARIDZE 

GG 
Termination of 
unplanned pregnancy and 
prior usage of 
contraception in Republic 
of Georgia 
GIORNALE ITALIANO 

DI OSTERICA E 

GINECOLOGIA 

 italia 524-527 

8. daugegmavi orsulobebis da maTi abortiT dasrulebis problema miuTiTebs 
kontracefciaSi, gansakuTrebiT Tanamedrove meRodebis Sesaxeb  populaciis codnis 
gaumjobesebis aucileblobaze , amasTan xelmisawvdomobis da gamoyenebis sixSiris 
gazrdaze. aseTi midgomiT SesaZlebeli iqneba daugegmavi orsulobebis da masTan 
dakavSirebuli xelovnuri abortebis Semcireba.    

 
 

III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

a) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 
 

 
j.qristesaSvili 

endometriozi - 

mozardobaSi 

gamotovebuli daavadeba 

Tbilisi , 9-10 dekemberi 
2015w. Eendometriozis 
akademiis seminarebi 

 endometriozis diagnostika mizanSewonilia moxdes mis sawyis stadiaze, Rrma , 

Seuqcevadi dazianebis prevenciis mizniT, rac guliosxmobs mozardobis periods. 

 endometriozi unda ganvixiloT rogorc qronikuli daavadeba, romelic moiTxovs 

mudmivi mkurnalobis gegmis SemuSavebas, raTa medikamenturi saSualebebis 

maqsimaluri gamoyenebiT Tavi avaridoT qirurgiul procedurebs ( gansakuTrebiT 



 47 

ganmeorebiTs) rac metad  mniSvnelovania mozardebSi. 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
1 

 
 
 

 
j.qristesaSvili 

saSvilosnos miomis 

marTvis Tanamedrove 

principebi 

Caqvi, 3-11 ivlisi 

VIII poliprofiluri 
samedicino konferencia 

saSvilosnos miomis marTvis gegmis Sedgenisas gaTvaliswinebuli unda iyos  qalis 

asaki, klinikuri gamovlinebebi da reproduqciuli gegmebi. mkurnalobis damzogavi 

meTodebis gamoyeneba, kerZod medikamenturi Terapia gansakuTrebiT mniSvnelovania 

axalgazrda qalebSi, romelTac aqvT Svilis yolis survili 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
1 
 
 
 

 
j.qristesaSvili 

fasilitatori Tbilisi, 27-30 oqtomberi 

2015 

EUTEACH- treningi 

trenerebisaTvis- 
axalgazrdebis da 

mozardebis sqesobrivi da 
reproduqciuli 

janmrTeloba, 

komunikaciis unarebi, 

cxovrebis jansaRi wesi. 

 
 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 
 
 
 

 

 

2 
 
 
 
  

  3 
 
 
 
 
 

 

arsen gvenetaZe  m.m.d.  ; 

Tsu-ss  asoc.  prof., 

qeTevan kakaSvili; 
 
 
 
 
 

arsen  gvenetaZe   m.m.d.;  

asoc.  profesori;     

m.m.d.  TamTa  caava ;    
 
 

arsen  gvenetaZe   m.m.d.;  

asoc.  profesori;  

lela  iremaZe   ;    

1.      invitro  
ganayofiereba  da  

sakvercxeebis   „mild” - 
stimulacia  
 
 
 
 
2. endometriumis  
problemebi  da  implantacia  
 
 
3. fertilobis  aRdgena   
msubuqi  da   saSualo  
endometriozis  
laparoskopiuli 

mkurnalobis Semdeg   ( 

klinikis gamocdeba) 
 
 
 

  VII poliprofiluri 

samecniero konferencia „ 
klinikuri  praqtikis  
saerTaSoriso 

standartebi „     

14 Tebervali 2015w.  
bakuriani 

 

4 
 

arsen gvenetaZe  m.m.d.  ; 4. saSvilosnos   
rudimentuli  rqis  
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5. 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 

7 

Tsu-ss  asoc.  prof., 
Tamar  ZoweniZe   
 
 
 

arsen  gvenetaZe   m.m.d.;  

asoc.  profesori;     
Tamar  ZoweniZe    
 
 
 
 

arsen  gvenetaZe   m.m.d.;  

asoc.  profesori;  
qeTevan  kakaSvili  
 
 
 
 
 

arsen  gvenetaZe   m.m.d.;  

asoc.  profesori;     

m.m.d.  TamTa  caava ;    

 

laparoskopiuli  

mkurnaloba . (klinikuri  

SemTxvevis  aRwera) 
 
 
5. histeroskopiuli  

metroplastika  da  
reproduqciuli   funqcia  

(klinikis  gamocdileba) 
 
6. Svilosnobis  
SenarCunebis  Tanamedrove  

xedva (kvercxujredis  
gayinvis  samedicino  da  
eTikuri  sakiTxebi   
 
 
 
 
7. gviani  asakis  

reproduqcia 
 

 
 
 
 

VIII poliprofiluri 

samecniero konferencia „ 
klinikuri  praqtikis  
saerTaSoriso 

standartebi „  

06 ivlisi 20014w.    

4.  06 . 2015 w. Caqvi 

 

 
1.      invitro  ganayofiereba  da  sakvercxeebis   „mild” - stimulacia 

moxseneba  Seexeba  invitro  ganayofierebis  dros  sakvercxeebis  stimulaciis  
sqemebs.  stimulaciis  protokolebs  Soris   ganxilulia  sakvercxeebis   „mild” 
- stimulacia,  rbili  protokolis upiratesobebi   da  naklovanebebi.  rbili 
protokolis  upiratesobebia:  xanmokle stimulacia, vizitis  naklebi sixSire, 
medikamentebis dabali doza, dabali fasi. garTulebebis naklebi Sansi.  
 

 
2. endometriumis  problemebi  da  implantacia  

moxseneba  aRwers  endometriumis  fiziologiuri  normas,Txeli endometriumis  
mizezebs, diagnostikis  meTodebs,  mkurnalobis  strategias.  
 ”Txeli” endometriumi  rCeba erT -erT  aqtualur  sakiTxad unayofobis marTvis 
dros. rac  gulisxmobs  preovulatoruli  dominanturi  folikulis  arsebobisas  
endometriumis  sisqe  5/7mm - ze  naklebi. Txeli  endometriumi   dakavSirebulia  
implantaciis sixSiris  mniSvnelovan   SemcirebasTan.   misi  diagnostikisaTvis  
gamoiyineba: transvaginaluri ultrabgeriTi gamokvleva. histeroskopiuli 
gamokvleva.   
“Txeli” endometriumis mkurnalobis  dros efeqturia estrogen/progesteronis 
sqemis gamoyeneba. warumatebel  SemTxvevebSi adiuvanturi  Terapia  aumjobesebs  
gamosavals. histeroskopia  gamoiyeneba  endometriumis xarisxis SefasebisaTvis, rac  
aisaxeba  Semdgom  prognozze. Scratching- i dadasturebulad  zrdis  orsulobis  
ricxvs 

 
 

3. fertilobis  aRdgena   msubuqi  da   saSualo  endometriozis   
laparoskopiuli mkurnalobis Semdeg   ( klinikis gamocdeba) 
 
Catarebuli retrospeqtuli analizis   SedegebiT  endometriozi  aRiniSena  
unayofo qalebis 52.8%  -Si   . maT Soris  84,02 % - minimaluri da  msubuqi  
endometriozi. 15.98% - saSualo  an  mZime endometriozi. 
Catarebuli  laparaskopiuli    mkurnalobidan   6-12 Tvis Semdgom orsulobis   
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ricxvi   iyo  -  33,91%.  
 

4. saSvilosnos   rudimentuli  rqis  laparoskopiuli  mkurnaloba (klinikuri  
SemTxvevis  aRwera) 

 
moxsenebaSi  ganxiluli  SemTxveva  - saSvilosnos   rudimentuli  rqa ;  2013 
wlis ESHRE / ESGE  klasifikaciiT  igi  Sefasda  rogorc  klasi U4a .  
laparoskopiuli  Carevis  Sedegad   dadasturda,Tandayolili  miuleris  
anomaliis   warmatebuli  mkurnalobisa  da  diagnostikisaTvis    aRniSnuli  
meTodis    upiratesoba. 

 
5. histeroskopiuli  metroplastika  da  reproduqciuli   funqcia  (klinikis  

gamocdileba) 
moxseneba  aRwers retrospeqtuli analizis  Sedegebs romlis  mixedviTac    
dismorfuli  saSvilosno  unayofo qalebis  10,2% -  Si  aRiniSneba .  aRniSnul  
jgufSi  orsulobis  ricxvi   Catarebuli  histeroskopiuli  metroplastikidan    
5 - 24 Tvis  Semdeg   Seadgina   28,6% .  Catarebuli    retrospeqtuli analizis  
SedegebiT   histeroskopiuli  metroplastikas  aqvs   dadebiTi gavlena 
reproduqciuli funqciaze dismorfuli  saSvilosnos  mqone  qalebSi.    

 
6. Svilosnobis  SenarCunebis  Tanamedrove  xedva (kvercxujredis  gayinvis  

samedicino  da  eTikuri  sakiTxebi   
qalebis  arc Tu mcire  nawili  reproduqciuli funqciis  Sesrulebas  gegmavs  35  
wlis Semdeg,  21–e  saukunis socialuri cvlilebebis gamo. mkurnalobis swori 
strategiis SerCevisTvis aucilebelia  pacientis reproduqciuli  potencialis 
prognozireba -  sakvercxeebis   rezervis  gansazRvra.rac  gulisxmobs  sisxlSi 
plazmaSi  antimiuleris da gonadotropinebis hormonebis (AMH , FSH, LH) gansazRvras, 
vaginaluri ultrasonografiis  monacemebiT sakvercxeebSi antraluri 
folikulebis saerTo raodenobis Sefasebas.  ris  Semdgomac  unda moxdes 
ovariuli rezervis testebis  swori interpretacia,  asakTan dakavSirebuli 
unayofobis prevevencia. asakTan dakavSirebuli unayofobis prevenciis mizniT 
rekomendirebulia ART  teqnologiebis drouli gamoyeneba, pacientis informireba, 
SvilosnobisTvis optimaluri asakze,  maRal  asakobrivi  jgufis  qalebSi    
donoris kvercxujredis gamoyeneba,   aseve oocitebis  gayinva.   

 
7. gviani  asakis  reproduqcia 

moxseneba aRwers   sakvercxeebis  rezervis  Semcirebis  mizezebs da   aqtualobas. 
sakvercxeebis  rezervis  Semcirebis   procesi   Seuqcevadia.  qalis  asakis  
matebasTan  erTad  imatebs   -  unayofobis  procentuli  maCvenebeli,    ART  
ciklebis  raodenoba, TviTnebiTi  abortebis  sixSire , qromosomuli  
paTologiebis sixSire, sameano garTulebebi , nayofismxrivi  garTulebebi mcirdeba 
:  orsulobis  sixSire  qalis  asakis  zrdasTan  erTad, aseve  cocxlad  
Sobadobis  ricxvi .  asakTan dakavSirebuli  reproduqciuli  problemebis   
menejmentisaTvis  saWiroa   pacientebi  informirebuli  iyvnen  reproduqciuli  
funqciis  drouli  aRsrulebaze, unayofobis  swori  menejmentze, ART  
teqnologiebis drouli   gamoyenebaze.  

 
 

b) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
1 
 

 
arCil xomasuriZe 

 

Modification of Monophasic 
Hormonal Contraception 

(MHC) 

16th World Congress of Human 

Reproduction, Berlin, Germany, 18-

21 March, 2015 
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2 
 
 

 
 
 
 
 

arCil xomasuriZe 

 
 
 

IVF: How’re the Born 

Children 
 
 
 

 
 
 

11 Congress of the European 

Society of Gynecology, Prague, 

Czech Republic, 21-24 October, 

2015 

 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

1.monofazuri hormonaluri kontracefciis modificirebuli meTodis gamoyeneba 

sarwmunod  amcirebs kontraceptivebis gverdiT efeqtebs, rogoricaa: m/c darRveva, 

Tavis tkivilebi, gulis reva, Rebineba, libidos daqveiTeba, mkerdis daWimuloba, 

depresia da sxva. kontracefciis modificirebuli meTodis gamoyenebis ZiriTadi mizania 

ontogenezurad da fenotipurad Camoyalibebuli menstruaciuli ciklis SenarCuneba, 

romelic moicavs cvlilebebs ara mxolod reproduqciul sistemaSi, aramed sxva 

organoebSic mag.  Tirkmelzeda jirkvali, farisebri jirkvali, RviZli, Tirkmeli da 

sxva. 

2. bolo wlebis ganmavlobaSi msoflios klinicisti medikosebis, maT Soris 

saqarTvelodan-yuradReba gamaxvilda ara marto In Vitro axalSobilTa raodenobaze, 

aramed maTi janmrTelobis xarisxis Seswavlaze. faqtia, rom orsulobisa da 

mSobiarobis problemebi, ganviTarebis mankebi da sxva somaturi daavadebebis sixSire In 

Vitro bavSvebSi ufro maRalia, vidre „fiziologiur „axalSobilebSi, rasac medikosebi 

xSirad In Vitro ganayofierebis  meTods ukavSireben. 

In Vitro bavSvebis janmrTelobis xarisxi saqarTveloSi daaxloebiT emTxveva msoflio 

monacemebs; In Vitro bavSvebis janmrTelobis  gadaxrebi damokidebulia ara uSvilobis 

mkurnalobis am meTodze, aramed STamomavlobis (ZiriTadad mSoblebis) asakze, maT 

genetikur, somatur faqtorebze da orsulobis mimdinareobaze; In Vitro ganayofierebis 

meTodi, rogorc aseTi, ar iwvevs misi gamoyenebis Sedegad miRebuli bavSvebis 

janmrTelobis xarisxis daqveiTebas. 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
 
1 
 
 
 

 
 
j.qristesaSvili 

Types of reproductive disorders 

in underweight and overweight 

young females and correlations 

of respective hormonal changes 

with BMI 
 

GGGERMANY,BERLIN. 

18/21 MARCH 2015 

Mmenstrualuri funqciis da hormonuli cvlilebebis Taviseburebei axalgazrda 
qalebSi, romelTac sxeulis masis deficiti an simsuqne aReniSnebodaT bavSvobis 
periodidan  ukavSirdeba   maTSi gamovlenil reproduqciuli darRvevebis tips da 
bavSvobaSi arsebul sxeulis masis indeqss. 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
 
1 

 
 
j.qristesaSvili 

Termination of unplanned 
pregnancy and prior usage of 
contraception in Republic of 

GGGERMANY,BERLIN.  

18/21 MARCH 2015 
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Georgia 
 

Pdaugegmavi orsulobebis da maTi abortiT dasrulebis problema miuTiTebs 
kontracefciaSi, gansakuTrebiT Tanamedrove meRodebis Sesaxeb  populaciis codnis 
gaumjobesebis aucileblobaze , amasTan xelmisawvdomobis da gamoyenebis sixSiris 
gazrdaze. aseTi midgomiT SesaZlebeli iqneba daugegmavi orsulobebis da masTan 
dakavSirebuli xelovnuri abortebis Semcireba 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 
 

arsen  gvenetaZe   m.m.d.;  a

soc.  profesori;     Tamar  

ZoweniZe; levan ZoweniZe 
momxsenebeli  

Pregnansy rates after Hysteroscopic 

Metroplasty - . years of experience 

ESGE 24rd annual congress  

7-10 october  2015,  

Hungary , Budapest 

2 arsen  gvenetaZe   m.m.d.;  a

soc.  profesori;     Tamar  

ZoweniZe; levan ZoweniZe; 
lela iremaZe 
momxsenebeli 

Pregnansy  rates after laparoscopic 

treatment of minimal or mild 

endometriosis – 2.5 years  of 

experience 

ESGE 24rd annual congress  

7-10 october  2015,  

Hungary , Budapest 

3 arsen  gvenetaZe   m.m.d.;  a

soc.  profesori;     Tamar  

ZoweniZe; levan ZoweniZe 
momxsenebeli 

Laparoscopic treatment of a 

cavitated non- communicating 

rudimentary  horn of a 

Hemiuretus: a case report     

1st meeting  of the Gyneco- 

Endoscopy and Hysteroscopy 

Procedures in Gynecology and 

infertility 

20-22 may 2015,Czech Republic, 

Prague 

 

4.  arsen  gvenetaZe   m.m.d.;  a

soc.  profesori;     Tamar  

ZoweniZe; levan ZoweniZe 

 

Laparoscopic treatment of a cavitated 
noncommunicating rudimentary 
uterine horn of a Hemi Uterus: A 
case report 
 

 

Références 
En Gynécologie 
O b s t é t r i q u e 
 
©General Medicine Publications 

 
    

1.Conclusion : 

According to this retrospective analysis presense of Dysmorphic  Uterus in infertile women reaches 10,2%   

Pregnancy rate after Hysteroscopic metroplasty  during 5 - 24 month  follow-up was  28.6%    in  infertile  

patients with  Dysmorphic Uterus. Recevied results shows that the hysteroscopic metroplasty has a positive 

influence on the reproductive function of women with Dismorphic Uterus.  
 

2.Conclusion : 

According to this retrospective analysis presence of endometriosis in infertile women reaches 52.8% (219 

women with various degrees of endometriosis from 415 infertile cases). Among them 84.02% - minimal or 

mild endometriosis. 15.98% - moderate or severe endometriosis. 

Pregnancy rate after laparoscopic coagulation of endometrial lesions during 6-12 month  follow-up was  33,91 

%  

(58  pregnancies from  171 women) In  infertile  patients with  minimal  or  mild endometriosis. 

3.Conclusion:   

This case was classificated as Class U4a  - Hemi uterus with cavitated non-communicating rudimentary horn,  

according to the 2013 ESHRE/ESGE classification  of  female genital tract  anomalies. Operative laparoscopy is 
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proven to be a successful approach in the treatment of this congenital Müllerian anomaly.  

4. Conclusion 

The presence of congenital Müllerian dysgenesis is clinically manifested with the triad of dysmenorrhoea 

beginning at me-narche, increasing severity of dysmenorrhoea with each menses and a unilateral pelvic mass. 

Three valid reasons can justify the surgical excision of the cavitated noncommunicating 

rudimentary horn: removing the cause of dysmenorrhea, preventing possible endometriosis 

caused by transtubal menstrual reflux and avoiding intracornual pregnancy. .   

The benefits of minimally invasive surgery such as enhanced visualization of the cul-de-sac, 

smaller incisions, reduced postoperative pain, shortened hospital stay and decreased adhesion 

formation are in favor of the laparoscopic approach. 

Surgical management of the hemi ut-rus offers complete disappearance of complaints and 

prevention of rudimental horn pregnancy and endometriosis. 
 
IV. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetisa da grantebis gareSe  
Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 
 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis wyaro 
(adgilobrivi 
granti, ucxouri 
granti) 

1 
 
 

sakvercxis funqciis 
Sefasebis Tanamedrove 
meTodebis mniSvneloba 
qalis reproduqciuli 
potencialis gansazRvrasa 
da xelovnuri 
ganayofierebis Sedegebis 
prognozirebaSi. meanoba -

ginekologia-

reproduqtologia. 

j. 

qristesaSvili. 
 

a. xomasuriZe 

l. barbaqaZe - 

reproduqciuli asakis qalebSi (I jg, 18–48 w) uSvilobis diagnoziT yvelaze mWidro 

dadebiTi korelacia aRiniSneba amh–s da afr–s maCveneblebs Soris. asaki statistikurad 

sarwmunod uaryofiTad korelirebs amh-Tan da afr-Tan, xolo  statistikurad maRali 

sarwmunoebiT dadebiTad korelirebs fmh-s maCveneblebTan. korelaciuri kavSiri asaksa 

da fmh-s Soris zomieria. amdenad, asakTan erTad amh-is da afr-is maCveneblebi 

mniSvnelovnad mcirdeba, xolo fmh-is maCveneblebi matulobs zomierad; 

reproduqciuli asakis unayofo qalebis sxvadasxva asakobriv qvejgufebSi (≤34 weli; 35-

40 weli da ≥41 weli) amh-is da afr-is maCveneblebi statistikurad maRali sarwmunoebiT 

dadebiTad korelirebs erTmaneTTan. fmh-is da amh-is maCveneblebs Soris, statistikurad 

sarwmuno uaryofiTi korelacia gamovlinda ≤34 wlis da 35-40 wlis asakobriv 

qvejgufebSi. fmh-is da afr-is maCveneblebs Soris statistikurad sarwmuno uaryofiTi 

korelacia gamovlinda mxolod ≥41 wlis asakobriv qvejgufSi. asaki da afr 

statistikurad sarwmunod da uaryofiTad korelirebs mxolod ≤34 w asakobriv 

qvejgufSi; 
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amh–is maCveneblebi sarwmunod maRali aRmoCnda ≤34 wlis (I) asakobriv qvejgufSi 35-40 

wlis (II) da ≥41 wlis (III) asakobriv qvejgufTan SedarebiT. es maCvenebeli agreTve 

sarwmunod maRali iyo II asakobriv qvejgufSi III–sTan SedarebiT. afr–is maCveneblebi 

sarwmunod maRali iyo I qvejgufSi III–sTan SedarebiT da II–Si III–sTan SedarebiT. fmh–is 

maCveneblebi statistikurad maRalia mxolod III asakobriv qvejgufSi I–Tan SedarebiT. 

amdenad, amh–is maCveneblebi ukeTesad asaxavs asakisTvis damaxasiaTebel cvlilebebs 

sakvercxeSi ovariuli rezervis sxva markerebTan SedarebiT; 

reproduqciuli asakis qalebSi (I jg 18–48 w) uSvilobis diagnoziT asakis faqtoriT 

SeiZleba aixsnas amh-is variaciis 54%, afr-is variaciis 48% da fmh-is variaciis 28%;  

in vitro ganayofierebis programaSi monawile qalebSi amh–s da afr–s aqvT erTnairi 

Rirebuleba ovulaciis induqciis Sedegad miRebuli oocitebis raodenobis 

prediqciaSi. amh-is gansazRvra afr-sTan kombinaciaSi ukeTesad axdendes in vitro 

ganayofierebis programebSi stimulaciis Sedegad miRebuli oocitebis raodenobis 

prediqcias; 

in vitro ganayofierebis programaSi monawile qalebis mwiri da kargi mopasuxeebis 

qvejgufebSi sarwmuno sxvaobaa ovariuli rezervis yvela parametris mixedviT. kargi 

mopasuxeebi mwir mopasuxeebTan SedarebiT arian ufro axalgazrdebi, aReniSnebaT amh–is, 

afr–is ufro maRali maCveneblebi, fmh–is SedarebiT dabali maCveneblebi, bioqimiuri da 

klinikuri orsulobebis ufro maRali sixSire; 

in vitro ganayofierebis programaSi monawile qalebSi klinikuri da uaryofiTi 

orsulobebis qvejgufebs Soris statistikurad sarwmuno sxvaobaa asakis, afr-is, amh-is 

da miRebuli oocitebisa da embrionebis maCveneblebis mixedviT. qalebi klinikuri 

orsulobebiT arian ufro axalgazrdebi, amh-is, afr-is, oocitebis da embrionebis 

raodenobis ufro maRali maCveneblebiT. qvejgufebs Soris ar aRiniSneba statistikurad 

sarwmuno sxvaoba fmh-s maCveneblebis mixdviT. amdenad, fmh-is maCveneblebi ar 

warmoadgens in vitro ganayofierebis Sedegad miRebuli orsulobis prognostul 

maCvenebels; 

klinikuri orsulobebis qvejgufSi amh–is saSualo maCvebeli Seadgens 2.7 ng/ml, 

araorsulTa qvejgufSi - 1.5 ng/ml da es gansxvaveba statistikurad sarwmunoa; 

klinikuri orsulobis qvejgufSi afr–is saSualo maCveneblebi Seadgens 10.2, 

araorsulTa qvejgufSi - 7.4 da es gansxvaveba statistikurad sarwmunoa. amdenad, 10 

antraluri folikuli warmoadgens karg prognostul maCvenebels in vitro 
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ganayofierebis Semdeg orsulobis miRebis TvalsazrisiT; 

in vitro ganayofierebis programaSi afr–is zRvruli maCvenebeli mwiri 

mopasuxeebisTvis Seadgens 5–s, amh–s zRvruli maCvenebeli mwiri mopasuxeebisTvis 

Seadgens 0.9 ng/ml; 

in vitro ganayofierebis programebSi ovariuli rezervis testebidan mxolod asaks aqvs 

sando Rirebuleba klinikuri orsulobis prediqciis TvalsazrisiT; 

ovulaciis induqciaze  sakvercxis mwiri pasuxis winaswar gansazRvrisTvis 

TvalsazrisiT mxolod afr aris sakvercxis mwiri pasuxis prediqtori, sando 

prediqtoruli Rirebuleba aReniSneba amh-sac; 

ovariuli rezervis Sefasebasa da in vitro ganayofierebis programebSi gamosavlebis 

efeqturobis prediqciaSi yvelaze sando maCveneblad qalis asakTan erTad unda 

CaiTvalos amh da antraluri folikulebis raodenoba. 

 
 

IV. 2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis wyaro 
(adgilobrivi 

granti, ucxouri 
granti) 

1 
 
 

    

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 
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nevrologiisa da neiroqirurgiis departamenti 

samecniero erTeulis xelmZRvaneli - roman  SaqariSvili. 

samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

roman SaqariSvili - sruli profesori, 

aleqsandre ciskariZe - asocirebuli profesori, 

nana kvirkvelia - asocirebuli profesori, 

Tamar vaSaZe - asocirebuli profesori, 

daviT gigineiSvili - asocirebuli profesori, 

darejan guguciZe - asocirebuli profesori. 

 

IV. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi  

(exeba samecniero-kvleviT institutebs) 
 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

    
    

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 
(qarTul enaze) 

 

IV. 2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

1 
 

   

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

 
 

I. 3. saxelmwifo grantiT (rusTavelis fondi) dafinansebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasaxe-

leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

 
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

    

dasrulebuli proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi (qarTul 
enaze) 

IV. 4. Tsu Sidasafakulteto samecniero granti 
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2 

proeqtis dasaxe-
leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

 

‘ojaxis wevris 
cxovrebis xarisxis 

Sefaseba 
gafantuli 

sklerozis mqone 
pacientTa 
daavadeba-

modificirebis 
mkurnalobis 
pirobebSi’ 

(piloturi kvleva);  
medicina - 
nevrologia 

Tsu 
daviT 

gigineiSvili, 
roman SaqariSvili 

Aaleqsandre 
ciskariZe,M 

marina kiziria; 
Tsu medicinis 
fakultetis me- 

kursis studentebi: 
mariam qareli, 
aluda TevzaZe, 

suleiman karakovi 

kvlevis mizans warmoadgens cxovrebis xarisxis Sefaseba gafantuli sklerozis 
recidiul-remisiuli formis daavadeba-modificirebuli mkurnalobis qveS myofi 
pacientis momvlelebSi. 
am pilotur kvlevaSi sabolood 25 pacientma da maTma momvlelma miiRo 
monawileoba, aseve momvlelTa asakiTa da sqesiT Sesatyvisi 25 kaciani sakontrolo 
jgufi SeirCa. kvlevis ZiriTadi instrumentebia: janmrTelobis mokle kinxvari SF-36 
(jmk), bekis depresiis skala da hospitaluri SfoTvisa da depresiis skala. 
sakontrolo jgufze mxolod SF-36 gamoviyeneT. aseve moviZieT kliniko-
demografiuli monacemebi pacientze da mis momvlelze. 
pacientebis kurckes skalis maCvenebeli 6 ar aRemateboda (saSualo: 3.2; 1-6) da 
mkurnalobis xangrZlivobis saSualo maCvenebeli iyo 2 wlei (1-5.6 weli) 
Sedegebma uCvena, rom momvlelTa jmk Culebis  sakontrolo jgufTan Sedarebam 

gamoavlina mxolod erTi skaliT (GH: 63.3 vs 75.6, p=0.016) sarwmuno daqveiTeba 
momvlelebSi, sxva skalebis maCveneblebi sarwmunod ar gansxvavdeboda. pacientebis 
jmk qulebi ki xuTSi (RP, GH, VT, RE, MH) rva ZiriTadi skalebidan sarwmunod 
dabali iyo vidre momvlelebSi. sarwmunod Semcirebuli aRmoCnda aseve sumaciuri 
fizikuri da mentaluri janmrTelobis maCveneblebi pacientebSi. pacientebis yvela 
jmk skalebis maCvenebeli (garda BP) aRmoCnda mniSvnelovnad dabali vidre 
sakontrolo jgufisa.  
piloturma kvlevam uCvena, rom momvlelTa janmTelobis xarisxi ar ganicdis 
mniSvelovan daqveiTebas Tuki pacienti gafantuli skleroziT (recidiul-
remisiuli mimdinareobiT) imyofeba daavadeba-modificirebul mkurnalobaze 
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monografiebi 
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raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 
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# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
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anotaciebi qarTul enaze 

 
krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
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gamomcemloba 

gverd
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. 
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guguciZe d., 
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iT 

Tanxvedrili 
X-SeboWili 
kunTovani 

distrofiis 
diagnostikur
i variaciebi 

saqarTvelos samedicino 
siaxleni;  

#7-8 (244-245) 2015; ISS 1512-0112;  
gv. 40-44; 

http://www.geomednews.org/shared/is
sues/med244-245.pdf 

 

 5 

1.naSromSi aRwerilia 28 wlis pacientis da misi deidaSvilis kontraqturebiT 
Tanxvdenili X-SeboWili kunTovani distrofiis SemTxveva. daavadeba gamovlinda 
adreul (5-10 weli) asakSi, mimdinareoba iyo progredientuli, mkveTrad gamoxatuli 
myesTa retraqciebiT da kontraqturebiT, moZraobis SezRudviT xerxemlis, kisrisa 
da welis midamoSi, uxeSi atrofiebiT mxris, menjis sartylis da zurgis kunTebSi. 
inteleqti iyo Senaxuli. pacientebs aReniSneboda kardiomiopaTia gulis 
gamtareblobiTi funqciis dazianebiT. erT pacientis sisxlis SratSi 
kreatinfosfokinazis done iyo normis farglebSi, xolo meoreSi - momatebuli. 
eleqtromiografiulad orive pacientSi daregistrirda pirveladi kunTovani 
paTologiisTvis damaxasiaTebeli cvlilebebi. kunTis biofsiiT gamovlinda 
sxvadasxva kalibris kunTovani boWkoebis dajgufeba, endo-perimezialuri 
SemaerTebeli qsovilis zomieri zrda. orive SemTxveva ganixileba kontraqturebiT 
Tanxvdenili X-SeboWili kunTovani distrofiis rotauf-mortie-baieris formis 
WrilSi. 

saqarTvelos samedicino siaxleni; #7-8 (244-245) 2015; ISSN 1512-0112; gv. 40-44; 

http://www.geomednews.org/shared/issues/med244-245.pdf 
 

kontraqturebiT Tanxvedrili X-SeboWili kunTovani distrofiis 
diagnostikuri variaciebi 

 
p. sarajiSvilis sax. nevrologiis instituti; i. javaxiSvilis sax. Tbilisis saxelmwifo 

universiteti 
 

http://www.geomednews.org/shared/issues/med244-245.pdf
http://www.geomednews.org/shared/issues/med244-245.pdf
http://www.geomednews.org/shared/issues/med244-245.pdf
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         naSromSi aRwerilia erTi ojaxis wevrebs Soris kontraqturebiT Tanxvdenili X-

SeboWili kunTovani distrofiis SemTxveva. daavadeba gamovlinda adreul (5-10 weli) 

asakSi, mimdinareoba iyo progredientuli, mkveTrad gamoxatuli myesTa retraqciebiT da 

kontraqturebiT, moZraobis SezRudviT xerxemlis, kisrisa da welis midamoSi, uxeSi 

atrofiebiT mxris, menjis sartylis da zurgis kunTebSi. inteleqti iyo Senaxuli. 

pacientebs aReniSneboda kardiomiopaTia gulis gamtareblobiTi funqciis dazianebiT. 

erTi pacientis sisxlis SratSi kreatinfosfokinazis done iyo normis farglebSi, 

xolo meoreSi - momatebuli. orive pacientSi eleqtromiografiulad  daregistrirda 

pirveladi kunTovani paTologiisTvis damaxasiaTebeli cvlilebebi. kunTis biofsiiT 

gamovlinda sxvadasxva kalibris kunTovani boWkoebis dajgufeba, endo-perimezialuri 

SemaerTebeli qsovilis zomieri zrda. aRwerili SemTxvevebi ganixileba 

kontraqturebiT Tanxvdenili X-SeboWili kunTovani distrofiis rotauf-mortie-

baieris formis WrilSi.  

 

4 
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2016 weli 
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monografiebi 
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krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

 

 
statiebi 
 

# avtori/ avtorebi 
statiis saTauri, 
Jurnalis/krebu-
lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
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jiblaZe m.  
 

motoruli 
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cvlilebebi 

miasTeniis dros 
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Hauptprogramm

.pdf 
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sazogadoebis 
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SaqariSvili r., 
xizaniSvili n. 
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eleqtruli 
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diagnostirebis
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Vol. 1, No. 3, 
2015, pp. 164-168 

American Journal 
of Clinical 

Neurology and 
Neurosurgery; 

United States of 
America 
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abstraqtebis 
eleqtronuli 
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abstraqtebis 
eleqtronuli 
wigni, gv. 496 
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Kanemoto K et al. werili 
inglisur enaze 
asaxavs nagasakis 
konferenciis 
Sedegebs, igi 

amJamad ganicdis 
redaqtirebas 

 Eepilepsia (?) 
gamoqveynebis 
savaraudo 
TariRi 2016 

weli 

 5 

American Journal of Clinical Neurology and Neurosurgery  Vol. 1, No. 3, 2015, pp. 164-168 
http://www.aiscience.org/journal/ajcnn 

           kunTebis gamowveuli eleqtruli pasuxebi miasTeniis diagnostikaSi 
n. kvirkvelia, r. SaqariSvili, n. xizaniSvili 

petre sarajiSvilis sax. nevrologiis instituti, Tbilisi, saqarTvelo 
kunTebis M-pasuxis parametrebis analizi sxvadasxvagvari sixSireebiT 

arapirdapiri maqsimaluri stimulaciis dros Zalian mniSvnelovani meTodia 
miasTeniis diagnostirebaSi.  

http://www.dgm-kongresse.de/2015/files/DGM15_Hauptprogramm.pdf
http://www.dgm-kongresse.de/2015/files/DGM15_Hauptprogramm.pdf
http://www.dgm-kongresse.de/2015/files/DGM15_Hauptprogramm.pdf
http://www.dgm-kongresse.de/2015/files/DGM15_Hauptprogramm.pdf
http://www.dgm-kongresse.de/2015/files/DGM15_Hauptprogramm.pdf
http://www.aiscience.org/journal/ajcnn
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nervkunTovani gadacemis darRvevis donis indikatorad gamoyenebul iqna 
procentebSi gamoxatuli gansxvaveba (dekrementi) pirvel- da mexuTe M-pasuxs Soris. 
neirotransmiteriebis gamoyofis dinamikis da postsinafsuri membranis 
acetilqolinis receptorebTan urTierTqmedebis gansazRvrisTvis 265 miasTeniiT 
daavadebul adamians 3 imp/wm stimulaciisas 5 stimulaciisgan Semdgar seriaSi Cven 
ganvsazRvreT yoveli momdevno M-pasuxis amplitudis sididis dekrementi (%) wina M-
pasuxis amplitudasTan korelaciaSi.  

gamokvleuli 265 miasTeniiT daavadebulidan, 148 (55.9%) - iyo mdedrobiTi 
sqesis da 117 (44.1%) - mamrobiTi sqesis, asakiT 10-75 wlamde. miasTenis diagnozi 
daisva klinikuri, eleqtromiografiuli, antisxeulebis donis 
acetilqolinoreceptoris, titinis da maskis mimarT monacemebis da farmakologiuri 

kvlevebis safuZvelze. gulmkerdis CT kvleva Catarda Timusis paTologiis 
gamosavlenad.  

M-pasuxis yvelaze mniSvnelovani dekrementi 3 imp/wm-Si stimulaciisas 5 
impulsisgan Semdgar seriaSi nanaxi iqna meore- da pirvel- M-pasuxebs da mesame- da 
meore- M-pasuxebs Soris. es monacemebi korelirebs klasikurad Sefasebul 
dekrementTan pirvel- da mexuTe pasuxebs Soris (r=0.64; p<0.001). gansxvaveba mexuTe- da 
meoTxe-M-pasuxebs Soris iyo minimaluri. stimulaciis periodSi gamoTavisuflebuli 
neiromediatorebis receptorebTan urTierTqmedebis efeqturoba TandaTan mcirdeba 
mesame impulsamde, rodesac neiromediatoris gamoyofis fiziologiuri dekrementi 
xdeba, magram meoTxe impulsidan iwyeba neiromediatorebis mobilizacia. lambert-
itonis miasTeniuri sindromisTvis damaxasiaTebelia, rom meoTxe da mexuTe stimulis 
sapasuxod M-pasuxis amplituda (farTobi) mcirdeba mesame- da meoTxe-M-pasuxebTan 
SedarebiT, maSin rodesac es gansxvaveba minimaluria miasTeniis dros da es 
yvelaferi miuTiTebs Tvisobriv sxvaobas neiromediatorebis gamoyofasa da maT 
urTierTqmedebas acetilqolinoreceptorebTan an postsinafsur membranas Soris  
sxvadasxva saxis sinafsuri daavadebebis dros. es xels uwyobs sinafsuri darRvevis 
xasiaTis gansazRvras.  
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hqonda dasmuli darRvevebze. 6-9 dekemberi, 
milani, italia. 
abstraqtebis 

eleqtronuli wigni, gv. 
496 

1. Kongress des Wissenschaftlichen Beirates der DGM e.V. 18-20 June, Bochum, Germany 

http://www.dgm-kongresse.de/2015/files/DGM15_Hauptprogramm.pdf 
 

motoruli erTeulebis potencialebis parametrebis cvlilebebi misTeniis dros 
n. kvirkvelia (1), r. SaqariSvili (1), n. miqava (2), r. nikolaiSvili (2), m. jiblaZe (2) 
(1) ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti, Tbilisi, 

saqarTvelo 

(2) petre sarajiSvilis saxelobis nevrologiis instituti, Tbilisi, saqarTvelo  

  
abstraqtis mizani: miasTenia ucnobi etiologiis imunologiuri daavadebaa, romlis 
drosac antisxeulebi acetilqolinoreceptorebis mimarT ganivzoliani kunTebis 
swraf daRlas da parezs iwvevs. dRis monakveTi da datvirTvis Sesabamisad kunTebis 
gadaRla variabelur klinikur suraTs qmnis mxedvelobis gaorebis, ftozis da 
generalizebul sisustis CaTvliT.  
meTodebi: miasTeniiT daavadebul 220 pacients Cautarda motoruli erTeulebis 
potencialebis parametrebi gamokvleva dekrementTan erTad nervkunTovani gadacemis 
dros.  
Sedegebi: polifazia ar iyo maRali da ar aWarbebda saSualod 35 %-s. spontanuri 
aqtivoba gamovlinda mxolod im kunTebSi, romlebSic motoruli erTeulebis 
potencialebis parametrebis xangrZlivoba normaze naklebi iyo. prozerinis 
adekvaturi doza ar zrdida Zalas kunTebSi da ar amcirebda dekrements 
nervkunTovani gadacemis gamokvlevis dros. 
daskvna: miasTeniis dros gamovlenili kunTebis spontanuri aqtivoba unda ganxilul 
iqnas steroiduli Terapiis dawyebis Cvenebad.  

2. XXI World Congress on Parkinson's Disease and Related Disorders 
6-9 December, Milan, Italy 

parkinsonizmi pacientSi, romelsac hqonda gafantuli sklerozis diagnozi - SemTxvevis 
aRwera 

nino xizaniSvili, maia beriZe, marika mdivani, eka deviZe, lamara SaniZe, nana kvirkvelia 

neiromedicinis departemanti, Tbilisis saxelmwifo samedicino universiteti 

mizani: pacientis gamokvleva, romelsac dasmuli hqonda pirveladad progresuli 

gafantuli sklerozis (ppgs) diagnozi parkinsonizmis uCveulo SemTxveviT. 

meTodebi: pacinti (44 wlis mamakaci) daesva ppgs-is diagnozi, romelic ganuviTarda 

TandaTan 2 wlis ganmavlobaSi parkinsonizmis uCveulo niSnebiT. pacienti gaisinja 

nevrologiurad, Tavis tvinis mrt kvleva (1.5 Tesla) Cautarda 2-jer 1 wlis intervaliT. 

gamokvleul iqna oligoklonuri CanarTebi Tavzurgtvinis siTxeSi (Tzs). ELISA 

meTodiT moxda IgM da IgG-is - Tzs-Si da sisxlSi - Borrelia Burgdorferi, Chlamidia pneumonie, 
Micoplasma pneumonie, Herpes simplex 1/2,  Cytomegalovirus Seswavla. 

Sedegebi: pacients nevrologiurad hqonda oligobradikinezia, amiostaturi saxe, 

eqstrapiramiduli rigidoba yvela kidurSi, mosvenebis tremori xelis TiTebSi, 

horizontaluri nistagmi. tavis tvinis mrt kvleviT gamovlinda TeTri nivTierebis 
gadoliniumi momatebuli demielinizaciuri dazianebiT periventrikulur da 

subkortikul TeTr nivTierebaSi. Tzs-Si oligoklonuri CanarTebi iyo dadebiTi 

hematoencefaluri barieris dazianebis gareSe. IgG-s Tzs-Srati done 4.6kA, albuminis 

Tzs-Srati done 6.2kA, lokaluri IgG (Reiber)-1.3kA, albumini Tzs-Srati done 7.0kA. Tzs-
Si da sisixlSi IgM da IgG uaryofiTi iyo Chlamidia pneumonie, Micoplasma pneumonie, 
cytomegalovirus, Herpes simplex ½-is mimarT, maSin rodesac sisxlSi IgG iyo pozitiuri Borrelia 
Burgdorferi-is mimarT Western blot testiT. Tzs-is PCR-iT (samizne ospA geni) nanaxi iqna 

pozitiuri Sedegi Borrelia Burgdorferi-sTvis. pacientis mdgomareoba gaumjobesda 1 gr. 

http://www.dgm-kongresse.de/2015/files/DGM15_Hauptprogramm.pdf
https://www.google.ge/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCwQFjABahUKEwj5pY_ut4LHAhVFaRQKHZLVCCs&url=http%3A%2F%2Fwww.oic.it%2Fiaprd2015%2F&ei=O-C5VbmcHsXSUZKro9gC&usg=AFQjCNFgAX6gCT525KvdhMjqmtBEFUU9Sw
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solumedrolis i/v puls-Terapiis fonze (5 dRe) rocepiniT (2 gr. i/v) mkurnalobasTan 

erTad (21 dRe), romelic gagrelda antiparkiniT (karbidopa 250 mg., levodopa 25 mg.). 

daskvna: qronikuli neiroboreliozi unda diferencirdes gafantuli sklerozisgan da 

SeuZlia parkinsonis sindromis gamowveva. 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 
 

daviT gigineiSvili zepiri moxseneba ‘faS 
samuSao jgufis (PNES Task 

Force) mier 
saqarTveloSi 

ganxorcielebuli 
gamokiTxvis winaswari 

Sedegebi” 

‘fsiqogenuri 
araepilefsiuri Setevebi 

mTel msoflioSi’PNES 

around the world: A joint 
meeting of the ILAE and the 

Japan Epilepsy Society 
nagasaki, iaponia, 29 
oqtomberi 2015 weli 

epilefsiasTan mebrZoli saerTaSoriso ligis neirofsiqiatriis komisiis faS–is 
samuSao jgufis kiTxvarze upasuxa 41 qarTvelma eqimma (kvleva Catarda 2014 wels), 
romelSic prevalirebda 41 wlamde pirebi (44% ) da qalbatonebi (85% ). 
Respondentebis didi nawili emsaxureba pacients rogorc hospitalur (68% ), aseve 
ambulatorul qselSi (61% ), sadac privatuli pacienti odnav aWarbebs saxelmwifo 
dazRvevis mosulebs. respondentebis umravleboba zogadi nevrologia (63% ) da 
aseve 61% faS–ze eWvisas 
agzavnis pacients sxva eqimTan. Tumca mimdinare dakvirvebas pacientebs faS–iT uwevs 
mxolod respodentTa 49% da aqtiur mkurnalobas utarebs mxolod 6% , maTi 
umravlesobam (73% ) aRniSna, rom kargad garkveulia am paTologiis gamovlena–
diagnostikaSi. respondetebis umravlesobisaTvis fsiqoTerapia nacnobia, magram 
fsiqoTerapiuli procesis detalebi an zogadad ar ician an ar ician faS–Tan 
mimarTebaSi. etiologiuri faqtorebidan gamoyofen cxovrebis stresorebs, ojaxur 
konfliqtebs, 
siRaribes da personologiur aSlilobebs. praqtikaSi miRebuli kvlevebis 
meTodebidan eqimebma aRniSnes rutinuli eeg, Tavis tvinis bmr da kt kvlevebi. amave 
kvlevebs pacientTa naxevarze meti axerxebs Caitaros, magram gaxangrZlivebuli eeg–
monitorings – pacientTa mxolod 10% . respodentebis 53% –ma miuTiTa, rom faS–is 
diagnozi gamyarebulia maT pacientebSi gulyris video–eeg CanaweriT naxevarze met 
SemTxvevebSi. pacientTa umravlesoba (78% ) gadis neirofsiqiatris konsultacias, 
54% – neirofsiqologiur testirebas, magram ukeTes SemTxvevaSi mxolod mesamedi 
gadis fsiqologiur da fsiqoTerapiul gamokvlevas. 
faS–is diagnozs pacients umetes SemTxvevaSi Tavad nevrologi atyobinebs da 
uxsnis, rom mizezi mravalgvaria, maT Soris stresi da Setevebi ar aris epilefsia 
an gamowveuli tvinis dazianebiT an SepyrobiT. nevrologi maSin agrZelebs 
pacientis meurveobas, Tuki aris epilefsiis da faSis Tanaarseboba. respondentebi 
miuTiTeben, rom saukeTeso mkurnalobad miaCniad individualuri fsiqoTerapia (83% 
) da antidepresantebi (10% ). magram praqtikaSi nevrologi mxolod erT damatebiT 
konsultaciaze ibarebs 
pacients faS–iT da umetesobas uniSnavs medikamentur Terapias (61% antidepresants, 
37% benzodiazepinebs), aseve utardeba saganmanaTlebo samuSao (56% ) da mxolod 
umciresobas fsiqoTerapia (arastacionaruli – 27% da stacionaruli – 9% ). magram 
iq sadav fsiqoTerapia xelmisawvdomia, iq igi mxolod kerZo pacientebisTvisaa. 
gamokiTxulTa 85% mzadaa gaagzavnos pacienti fsiqoTerapiaze, rom es SesaZlebeli 
yofiliyo. iq sadac es xerxdeba, respodentebis azriT pacients lodini ar uwevs. 
rogorc 
eqimebs miaCniaT, pacienti fsiqoTerapiis Catarebas mxolod Tavis sakuTar xarjebis 
imedze unda iyos, metic, pacientebs faS–iT aranairi socialuri daxmareba ar 
eZleva. im mizezTa Soris, romelic xels uSlis pacients faS–iT gamoiyenos 
arsebuli diagnostikuri da Terapiuli saSualebebi respondentebi aRniSnaven, rom 
saxsrebis uqonloba aris wamyvani, rogorc kvlevebis Casatareblad (54% ), aseve 
eqimTan visitisaTvis (34% ) da fsiqoTerapiisaTvis (51% ), aseve mniSvnelovania 
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fsiqoTerapiuli da 
antiepilefsiuri samsaxuris ganuviTarebloba da miuwvdomloba (46 da 32% ). 
arsebuli kiTxvari warmoadgens karg barometrs, romelic asaxavs medicinis am 
aspeqtis (faS) mimarT erovnuli jandacvis mzaobas, arsebul dones da saSualebebs. 
gamokiTxva daexmareba momavali amocanebis swor dagegmarebaSi da maT danergvaSi 
realur cxovrebaSi.  
 

  
IV. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetisa da grantebis gareSe  

Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis wyaro 
(adgilobrivi 

granti, ucxouri 
granti) 

1 
 
 

1.Allegro – Assesment of oral 

laquinimod in preventing 

progression of Multiple Sclerosis 

2.Bravo – Benefit-Risk assesment 

of avonex and laquinimod 

3.Gala – Glatiramer Acetate low-

frequency administration 

4.Concerto - A multinational, 

multicenter, randomized, 

double-blind parallel-group 

placebo-controlled study 

followed by an active treatment 

period to evaluate efficacy, safety 

and tolerability of two doses of 

oral administration of 

laquinimod in subjects with 

relapsing RRMS. 

5.Receptos – Multi-center, 

randomized, double-blind, 

placebo-controlled, parallel 

group study to evaluate the 

efficacy and safety of RPC1063 

administered orally to relapsing 

multiple sclerosis patients – 

Phase 2, Phase 3. 

al. ciskariZe 
 
 
 

al. ciskariZe 
 

al. ciskariZe 
 
 

al. ciskariZe 
 
 
 
 
 
 
 
 

al. ciskariZe 

T.vaSaZe 

d. guguciZe 
 

 

T.vaSaZe 

d. guguciZe 
T.vaSaZe 

d. guguciZe 
 

T.vaSaZe 
d. guguciZe 

 
 
 
 
 
 
 
n. guldedava  
d. guguciZe 

 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 
(qarTul enaze) 

 
 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 
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1. 
 

A PHASE 2, MULTI-CENTER, 
RANDOMIZED, DOUBLE-

BLIND, PLACEBO-
CONTROLLED, PARALLEL 

GROUP STUDY TO 
EVALUATE THE EFFICACY 
AND SAFETY OF RPC1063 

ADMINISTERED ORALLY TO 
RELAPSING MULTIPLE 
SCLEROSIS PATIENTS; 

Protocol Number: RPC01-201 
Study Phase: Phase 2 

roman 
SaqariSvili 

m. kiziria;              
n. Kkvirkvelia, 
T. cincaZe; x. 

siWinava 
n. Sengelia 

ucxouri granti 

2.  A PHASE 3, MULTI-CENTER, 
RANDOMIZED, DOUBLE-
BLIND, DOUBLEDUMMY, 
ACTIVE-CONTROLLED , 

PARALLEL GROUP STUDY 
TO EVALUATE THE 

EFFICACY AND SAFETY OF 
RPC1063 ADMINISTERED 
ORALLY TO RELAPSING 
MULTIPLE SCLEROSIS 
PATIENTS (RPC01-201) 

roman 
SaqariSvili 

m. kiziria;              
n. Kkvirkvelia, 
T. cincaZe; x. 

siWinava 
n. Sengelia 

ucxouri granti 

3 A PHASE 3, MULTI-CENTER, 
RANDOMIZED, DOUBLE-

BLIND, DOUBLE-DUMMY, 
ACTIVE-CONTROLLED, 

PARALLEL CROUP STUDY TO 
EVALUATE THE EFFICACY 
AND SAFETU OF RPC1063 

ADMINISTRED ORALLY TO 
RELAPSING MULTIPLE 
SCLEROSIS PATIENTS; 

RPC1063; RPC01-301 PHASE 3. 

roman 
SaqariSvili 

m. kiziria;              
n. Kkvirkvelia, 
T. cincaZe; x. 

siWinava 
n. Sengelia 

ucxouri granti 

4.  
 
 

randomizebuli klinikuri 

kvleva MK-8291-is 
tkivilze gavlenis 

efeqturobis, 
usafrTxoebis da 

asatanobis Sesafaseblad 
alodiniiT Tanxlebuli 

herpesis Semdgomi 
nevralgiis mqone 

pacientebSi, faza 1;  

roman 
SaqariSvili 

n. Sengelia ucxouri granti 

5.  A Parallel Group, Double-Blind, 
Randomized, Placebo Controlled, 

Dose-Ranging Phase 2 Trial to 
Evaluate the Efficacy, Safety, and 

Pharmacokinetics of ALD403 
Administered Intravenously in 
Patients with Chronic Migraine 

Protocol Number ALD403-CLIN-
005 

roman 
SaqariSvili 

marina kiziria, 
nino Sengelia 

ucxouri granri 

IV. 2. 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

proeqtis 
xelmZRvaneli  
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mimarTulebis miTiTebiT 
  

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 
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farmakologiis departamenti. 

 

samecniero erTeulis xelmZRvaneli - Tamar kezeli. 

samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba:  

Tamar kezeli - sruli profesori; 

mariam WipaSvili - asistent profesori; 

gulnara tabiZe -Aasocirebuli profesori; 

medea kopaliani - asocirebuli profesori. 

 

V. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi  

 
 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

1 
 

_ _ _ 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 
(qarTul enaze) 

 

V. 2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

1 
 

_ _ _ 

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

 
 

I. 3. saxelmwifo grantiT (rusTavelis fondi) dafinansebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasaxe-

leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

 
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

_ _ _ _ 

dasrulebuli proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi (qarTul 
enaze) 

V. 4. 

2 proeqtis dasaxe- damfinansebeli proeqtis proeqtis 
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leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

organizacia xelmZRvaneli Semsruleblebi 

gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 
Sedegebi (qarTul enaze) 

 
II. 1. publikaciebi: 
a) saqarTveloSi 

monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

_ _ _ _ 

anotaciebi qarTul enaze 

 
saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

mTargmneli 
daredaqtori  
Tamar kezeli 

Lippincott 
Illustrated Reviews: 
Pharmacology 
Sixth Edition 

Tsu gamomcemloba 664 

saxelmZRvanelo moicavs zogadi da kerZo farmakologiis ZiriTad sakiTxebs. 
farmakologiis zogad nawilSi ganxilulia  farmakokinetikisa da farmakodinamikis 
ZiriTadi principebi, xolo kerZo farmakologiis nawilSi  ki avtonimur nervul 
sistemaze da cns-ze, kardiovaskulur, endokrinul da sxva sistemebze moqmedi 
saSualebebis farmakologia, preparatebis moqmedebis samizneebi, gverdiTi 
movlenebi da dozirebis reJimi. saxelmZRvaneloSi gaanalizebulia agreTve 
qimioTerapiuli, anTebis sawinaaRmdego saSualebebis da autokoidebis 
farmakologiuri moqmedebis samizneebi da maTi gamoyenebis SesaZlebloba 
sxvadasxva paTologiis dros.    

 
krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

T.Kezeli 
M.Chipashvili 
N.Gongadze 
G.Sukojan 
M. Mirziashvili 
N.Dolidze 
Z.Chapichadze 
Sh. Djibuti 
 

Abstract of Europian 
Conference in Clinical 
Pharmacology and 
Therapeutics 
 

Madrid, 2015, July25-28  

anotaciebi qarTul enaze 

 
statiebi 
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# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

     

anotaciebi qarTul enaze 

 

II. 2. publikaciebi: 
b) ucxoeTSi 

monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 
 

saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 
krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

T.Kezeli 
M.Chipashvili 
N.Gongadze 
G.Sukojan 
M. Mirziashvili 
N.Dolidze 
Z.Chapichadze 
Sh. Djibuti 
 

Abstract of Europian 
Conference in Clinical 
Pharmacology and 
Therapeutics 
 

Madrid, 2015, July25-28  

“Inhibition of acute vascular inflamation by nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) – conteining drug in 
early forms of atherosclerosis in experiments”.  

abstraqtSi ganxilulia eqsperimentuli aTerosklerozis adreuli fazis dros 
sisxlZarRvebSi mimdinare anTebiTi cvlilebebi da sxvadasxva citokinebis 
(interleikinebi, simsivnis manekrozebeli faqtori) roli maTTan mimarTebaSi. 
Seswavlilia antioqsidant-antihipoqsant nadcinis mainhibirebeli moqmedeba am 
procesis progresirebaze da misi efeqti oqsidaciuri stresis pirobebSi.  
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# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 
4. 
5. 
 

T.Kezeli 
N.Gongadze 
M. Dvali  
G.Sukojan 
N.Dolidze 

Abstract of Europian 
Conference in Clinical 
Pharmacology and 
Therapeutics 
 

Madrid, 2015, July25-28  

“Characterization  of target topical ocular delivery form of levofloxacin”.  

abstraqtSi warmodgenilia kvlevebi nanoteqnologiiT miRebuli antibaqteriuli 
saSualebis-levofloqsacinis ofTalmologiur, prolongirebul formebis 
moqmedeba sxvadasxva gamomwveviT ganpirobebuli Tvalis infeqciebis dros. 
naCvenebia preparatis am seleqciuri da gaxangrZlivebuli formis upiratesoba 
levofloqsacinis ordinalur formasTan SedarebiT. 

 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 
4 
5 

T.Kezeli 
N.Gongadze 
G.Sukojan 
N.Dolidze 
Z.Chapichadze 

 

Inhibition of acute 
vascular inflamation 
by nicotinamide 
adenine 
dinucleotide (NAD) 
– conteining drug in 
early forms of 
atherosclerosis in 
experiments.  

 

Journal of Clinical 
Therapeutics, 
201,Vol37, N9, e-
66-68  

USA 2 

statia eZRvneba eqsperimentuli aTerosklerozis adreuli fazis dros adheziuri 
molekulebis sxvadasxva interleikinebis (interleikinebis- 1,2,6-,  simsivnis 
manekrozebeli faqtorisa da seleqtinebis) rolis Seswavlas  sisxlZarRvebSi 
mimdinare anTebiTi cvlilebebis ganviTarebaSi. dadgenilia   oqsidantur da 
antioqsidantur sistemebs Soris Tanafardobis darRveva aTerosklerozis 
ganviTarebis ukve adreul etapzeve, rac vlindeba gulis qsovilSi Jangbadis 
reaqtiuli da Tavisufali radikalebis dagrovebiT da ferment super-oqsi-
dismutazas aqtivobis cvlilebiT. gaanalizebulia axali antioqsidanturi 
saSualeba  nadcinis mainhibirebeli aTerosklerozis procesis  progresirebaze da 
misi efeqti oqsidaciuri stresis pirobebSi. 

 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 
4 
5 

T.Kezeli 
N.Gongadze 
G.Sukojan 
N.Dolidze 
M. Mirziashvili 

 

Detorioration in 
hemodinamic 
reaction, baroreflex 
sensitivity, 
synpathetic nerve 
activity and redox  

Journal of 
Pharmacology and 
pharmacy 
(in print )  

USA 8 
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state of thoracic 
aorta in the 
experimental model 
of nitrate tolerance 
and its 
pharmacological 
correction 

 

statiaSi warmodgenilia kvlevebi nitrogliceriniT inducirebuli tolerantobis 
mqone virTagvebis  hemodinamikur, vegetatiur nervuli sistemisa da barorefleqsis 
mxriv cvlilebebTan dakavSirebiT. Seswavlilia am cxovelebis gulmkerdis aortis 
redoqs potenciali da koreqciis SesaZlo meqanizmebi. dadgenilia 
nitrogliceriniT gamowveuli tolerantobisas oqsidaciuri stresis ganviTarebis 
SesaZlebloba da hemodinamikis barorefleqsuri regulaciis moSlis meqanizmebi. 
ganxilulia am movlenebis koregirebis potenciuri samizneebi.    

 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 
4 
5 

T.Kezeli 
N.Gongadze 
G.Sukojan 
M. Okudjava 
N. Dolidze 

Isadrin-induced 
myocardial 
infarction and 
related disoders in 
heart metabolism 

 

Journal of 
Cardiovascular 
pharmacology and 
therapeutics 
(in print )  

UK 7 

naSromSi moyvanilia β1,2 agonistiT – izadriniT gamowveuli miokardiumis infarqtis 
Tanmxlebi metaboluri cvlilebebi da am cvlilebebis modulaciis SesaZleblobebi 
antioqsidant-antihipoqsant nadciniT. dadgenilia  nadcinis mainhibirebeli 
moqmedeba oqsidaciuri stresis movlenebis mimarT, kerZod Jangbadis reaqtiuli 
naerTebisa da Tavisufali radikalebis Semcirebis TvalsazrisiT, iseve rogorc 
redoqs-potencialis gaumjobesebis efeqti.  

 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

T.Kezeli 
N.Gongadze 
G.Sukojan 
M. Chipashvili 
N. Dolidze 
M. Mirziashvili 

Effect of CGRP 
antagonist on the 
mortality and 
prostaglandine E2 
production by 
nitrate induced 
tolerance rats with 
acute myocardial 
infarction 

 

EPMA Journal-
Springer 
(in print ) 

Germany 10 

naSromSi gaanalizebulia CGRP -isa da ferment aldehid dehidrogenazas (ALDH) 
deficitis roli nitrogliceriniT gamowveuli tolerantobis ganviTarebis mxriv. 
naCvenebia gulis mwvave iSemiis mimdinareobis mkveTri gauareseba CGRP-is 
antagonistis gamoyenebisas nitrogliceriniT inducirebuli tolerantobis mqone 
virTagvebSi ariTmiebis simZimisa da letalobis zrdis TvalsazrisiT, naCvenebia 
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nadcinis prevenciuli roli tolerantobis formirebasa da hemodinamikuri 
parametrebis fluqtuaciasTan dakavSirebiT, iseve rogorc misi pozitiuri efeqti 
virTagvebSi letalur gamosavalTan mimarTebaSi.  

 
                III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

a) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
 

   

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

 

b) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
 
 

T.Kezeli 
N.Gongadze 
 

Inhibition of acute vascular 
inflamation by nicotinamide 
adenine dinucleotide (NAD) – 
conteining drug in early forms of 
atherosclerosis in experiments 

Madrid, 2015, July25-28 

moxseneba mieZRvna aTerosklerozis ganviTarebis paTogenezur meqanizmebs da 
aTerosklerozis progresirebaSi  sxvadasxva proanTebiTi nivTierebebis 
sinergistul rols.  aqcenti iqna gakeTebuli am procesis koreqciis samizne 
ubnebze da aTerosklerozuli procesis prevenciisaTvis axali preparatebis 
SesaZlo gamoyenebaze.  

  

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 
 
 

T.Kezeli 
N.Gongadze 
M. Dvali 

Characterization  of target topical 
ocular delivery form of 
levofloxacin 

Madrid, 2015, July25-28 

moxseneba mieZRvna nanoteqnologiis meTodiT damzadebul axal farmacevtul 
formulaciebs, kerZod antibaqteriuli saSualeba levofloqsacinis 
gaxangrZlivebuli ofTalmologiuri formis gamoyenebis SesaZleblobas Tvalis 
infeqciebis samkurnalod. demonstrirebul iqna levofloqsacinis aRniSnuli 
formis gamoyenebis seleqciuroba da misi prolongirebuli efeqtis upiratesoba am 
preparatis arsebul formebTan SedarebiT.   

 
 IV. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetisa da grantebis gareSe  

Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 
 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis wyaro 
(adgilobrivi 

granti, ucxouri 
granti) 

1     
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dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 
(qarTul enaze) 

 
 

IV. 2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis wyaro 
(adgilobrivi 

granti, ucxouri 
granti) 

1 
 
 

    

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 
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paTologiis departamenti 

samecniero erTeulis xelmZRvaneli - Teimuraz jorbenaZe 

samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

Teimuraz jorbenaZe - sruli profesori, 

giorgi pataraia - asocirebuli profesori, 

Tamila bagaSvili - asocirebuli profesori, 

konstantine WiWinaZe - asocirebuli profesori, 

marine SaqaraSvili - asocirebuli profesori. 

 
1 saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 wlisaTvis 

dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi  

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli   

1 
 

   

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 
(qarTul enaze) 

 

2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

1 
 

   

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

 
 

I. 3. saxelmwifo grantiT (rusTavelis fondi) dafinansebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasaxe-

leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

 
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

Tavis tvinis 
neiroqimiuri 
maCveneblebi, 
rogorc cxovelTa 
socialuri 
ierarqiuli rangis 
prediqtorebi; 
 
7-720 adamianTa da 
cxovelTa 
fiziologia 

 konstantine 
WiWinaZe 

Mmarina 
nikolaiSvili, 
Aanna lazaraSvili, 
irakli maisuraZe, 
gogi jiqia 
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dasrulebuli proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi (qarTul 
enaze) 

4. 

2 

proeqtis dasaxe-
leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 
Sedegebi (qarTul enaze) 

 
II. 1. publikaciebi: 
a) saqarTveloSi 

monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 

 

marina SaqaraSvili 
ekaterine 
suxiSvili 

janmrTelobis 
fsiqologia 

leqciebis kursi, 

Tbilisi,suxiSvili
s universiteti 

153 

bolo wlebSi warmodgena mravali daavadebis etiologiisa da  paTogenezis Sesaxeb 
mniSvnelovnad Seicvala. Tanamedrove gastroenterologiis problema ukavSirdeba       
daavadebaTa agresiul, xangrZliv mimdinareobas, xSir recidivebs da garTulebebis        
matebis                   tendencias, rac xSirad ganpirobebulia kuW-nawlavis traqtis 

baqteria Helicobacter         pylori-iT (HP) inficirebiT. statiaSi ganxilulia Helicobacter 
pyloris - Tan asocirebuli                           daavadebebis mkurnalobis 
problemebi da perspeqtivebi. agreTve is, rom  HP                      infeqciis  efeqturi 
mkurnalobis meTodebis SerCeva dResac aqtualuria da              intensiurad 
mimdinareobs, vinaidan mravalkomponenturi antibiotikoTerpia xSirad        iwvevs 
hematotqsiur reaqciebs da antibiotikebis mimarT rezistentobis ganviTarebas da 
mravali mikrobiologis da infeqcionistis azriT HP pirobiTad – infeqciuri  
mikroorganizmia da mkurnalobis Semdeg arsebobs reinfeqciis ganviTarebis riski.           
amitom kvlevis meTodebis SerCeva da  antibiotikoTerpiis gamoyeneba moiTxovs                          
individualur  midgomas mimarTuls konkretul pacientze. 

 

 
saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 

sruli prof. T. 
jorbenaZe 
g. pataraia 

 

kerZo paTologiuri 
anatomia 

gadacemulia dasabeWdad. 

2015w 

 

anotacia– saxelmZRvanelo Sedgenilia ivane javaxiSvilis saxelobisTbilisis 
saxelmwifo universitetis saswavlo-meToduri sammarTvelos mier damtkicebuli 
programis mixedviT. masSi warmodgenilia monacemebi adamianis avadmyofobaTa 
struqturuli safuZvlebis Sesaxeb sxvadasxva doneebze (organizmuli, sistemuri, 
organuli, qsoviluri, ujreduli, subujreduli). gankuTvnilia universitetis 
medicinis fakultetisa da samedicino institutebis studentebisaTvis. 
 
krebulebi 
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# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

T. jorbenaZe 
Tanaavtorebi - 
n. papuaSvili, 

T. bagaSvili, g. 
andronikaSvili, 
s. WipaSvili, g. 

kvernaZe, m. 
okujava, T. 

guraSvili, q. 
gogeSvili,  
g. pataraia. 

,, kvleva 
manganumuri 
toqsikuri 
encefalopaTiis 
modelze” 

Tsu-mecniereba, 
N#7, dekemberi, 

2015, 

saqarTvelo 3.  

gv. 55-57. 

 

anotacia – winamdebare statiis Sinaarsidan gamomdinare naCvenebia, rom manganumuri 
toqsikuri encefalopaTiis kvlevis Sedegad miRebuli zoomodeli maqsimaluradaa 
daaxlovebuli Tavisi fiziologiuri da qceviTi parametrebiT adamianebSi 
efedrinuli toqsikomaniis dros nanax cvlilebebTan. amasTanave, naCvenebia, rom 
xelatebiT da neiroproteqtoruli preparatebiT (korteqsini) xdeba manganumuri 
toqsikuri encefalopaTiisTvis damaxasiaTebeli myari nevrologiuri da 
histopaTologiuri cvlilebebis kupireba’. 
 
Teimuraz jorbenaZe – Tsu doqtorantis xelmZRvaneloba 
irakli lacabiZe - ,,aloqsanuri diabetis dros preparat ,,plaferonis’’'' da 
sinTezuri radioinertuli androgen-meTiltrienolis zemoqmedebis pirobebSi 
pankreasSi mimdinare kompensaciur-adaptaciuri procesebi'". 
 dacva Sedga 2015 wlis 23 dekembers. 
oficialuri oponenti (eqsperti). 
megi beruCaSvili - ,,saSvilosnos yelis epiTeliumis morfologiuri cvlilebebi 
qalTa populaciis risk-jgufebSi'".  dacva Sedga 2015 wlis 24dekembers 

 

II. 2. publikaciebi: 
b) ucxoeTSi 

monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 
 
 
 
 

Марина Шакарашвили 
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Сборник научных 

докладов 
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trading toun 
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2 
 

 

Марина Шакарашвили  

 
Синдром 

эмоционального 

выгорания педагогов  

инновация, практика, 

теория. Часть1 Лодзь 

29.09-30.09, 2015  
 
 
 

X Международная 

научно-практическая 

конференция„Актуаль

ные вопросы, 

проблемы 

перспективы развития 

гуманитарного знания 

в современном 

информационном 

пространстве: 

национальные и 

интернациональные 

аспекты“ Сборник 

научных трудов. 

Рубежное, 30-31 мая, 

2015 

 

Украинский 

национальный 

университет имени 

Владимира Даля  

 Рубежное 

1.statiaSi ganxilulia iseTi mniSvnelovani problema, rogorisaa maTxovroba. is, rom 
sazogadoebis  gansakuTrebiT yuradRebas moiTxovs bavSvTa maTxovroba da maTi 

uflebebis dacva. arsebobs mravali monacemi bavSvTa eqspluataciis, maT mimarT  
Cadenil usamarTlobisa da Zaladobis Sesaxeb da is, rom maRalia ganaTlebis, 

samedicino momsaxurebis miRebis SeuZleblobis, toqsikomanis, qurdobis, kriminalur 
samyarosTan daaxloebis riski.amitom aucilebelia 
 socialuri muSakebis, fsiqologebis da im jgufebis ufro efeqturi  
muSaoba, romlebic Seiswavlian bavSvebis konkretul problemebs gaiTvaliswineben maT 

fsiqo-emociuri mdgomareobas,  daicaven maT interesebs da gauweven  saTanado 
daxmarebas. 
 
 

2.statiaSi ganxilulia pedagogebis emociuri gadawvis sindromis - depersonalizacis, 

profesiuli miRwevebis reduqciis, emociuri gamofitvis damomwvevi mizezebi. 

moTxovnebi, romlebsac Tanamedrove skola uyenebs pedagogs, mravali 

maswavleblisTvis rTulia. gaxangrZlivebuli stresi gadaRlas da, saboloo jamSi, 

profesiul gadawvas iwvevs, amas ki seriozuli negatiuri Sedegebi moaqvs maswavleblis 

janmrTelobisa da keTildReobisTvis, maTi moswavleebis, TanamSromlebisa da 

ojaxebisTvis, romlebTanac isini yoveldRiurad urTierToben. gadawvis sindromi  

profesiuli gadawvis problema did yuradRebas moiTxovs.  stresuruli mdgomareobis 
mimarT swori damokidebulebis SemTxvevaSi stresi SeiZleba motivaciis da pirovnuli 

zrdis mTavari stimuli gaxdes. 
 
 

saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
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3 

anotaciebi qarTul enaze 

 
 

krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 
statiebi 
 

# avtori/ avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 

Nikolaishvili M., 
Nadareishvili D., 

Chichinadze K., Jikia 
G., Zenaishvili S. & 

Koptonashvili L. 
 
 

 
 
 

Чичинадзе К., 
      Чичинадзе Н.,  

         Гачечиладзе Л., 
        Надирадзе Л., 

Надареишвили Д., 

Николаишвили М. 
 

Formation Of 
Spatial 

Representation Of 
Aggressive And 
Non-Aggressive 

Animals In Morris 
Maze And In 

Elevated Plus Maze. 
 
 
 
 

Топология 
женского тела, 

эволюция одежды 
и сексуального 

поведения 
женщин. 

International 
Journal of Advances 

in Science 
Engineering and 

Technology. 2015. 
 
 
 
 
 
 

Историческая 
психология и 
социология 

истории (журнал 

Института 

социологии РАН). 
2015. 

 3(4): 22-25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1(8): 33-51. 

 
agresiuli cxovelebi gamoirCevian mexsierebis maRali SesaZloblobiT. xolo Ria 
sivrceSi mexsierebis maRal dones didi mniSvneloba gaaCnia. Cvens SemTxvevaSi, 
agresiuli cxovelebi ufro ukeTesad erkveodnen morisis avzSi vidre araagresiuli 
cxovelebi. mTavari meqanizmi uxilavi platformis damaxsovrebis dakavSirebulia 
proprio-vestibularul aparatTan. etyoba, rom agresiuli cxovelebi imaxsovreben 
moZraobis Tanmimdevrobas, romelic saSualebas aZlevs maT ipovon mizani. es 
aZlierebs sivrculi mexsierebis konsolidaciasac. jvaredini labirinTis 
gamoyenebam anaxa, rom agresiuli virTagvebi miuxedavad imisa xasiTdebodnen isini 
maRali Tu dabali SfoTiT, cdilobdnen garemo samyaros aRqmas da moiZiebdnen 
ufro usafrTxo garemo pirobebs, romelic sasargebloa maTTvis. es Tvisebebi 
axasiaTebs agresiulobas, romelic vlindeba, maT Soris, muSaobis SesaZleblobiT.    
 

mravali cxovelis mamrebi (maT Soris ZuZumwovrebi) gaferadebulia ufro naTlad 
vidre mdedrebi. adaminTa Soris aseT diferencirebas ar aqvs adgili. samagierod 
qalebi ufro intensiurad iyeneben sxvadasxva morTulobebs ise, rom isini mainc 
ufro “naTeli” arian vidre kacebi. avtorTa azriT, genetikuri komponentis garda am 
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procesSi monawileobs adamianis mier sqesobriv aqtsa da orsulobas Soris 
kavSiris gacnobiereba. saqme imaSia, rom orsulobasa da bavSvis aRzrdas yovelTvis 
Tan sdevda seriozuli materialuri problemebi, xolo Tu orsuli an ukve 
namSobiarebi qali mamakacis gareSea darCenili – es misTvis ormagad 
problematuria. amitom qalebi cdilobdnen miezidaT mamakacebi naTeli 
morTulobiTa da mokazmulobiT. amasTan, primitiul sazogadoebebSic ki miRebulia 
sqesobrivi organoebis dafarva, rac SesaZloa xels uwyobs sqesobrivi 
Zaladobisagan Tavis dacvas. maSasadame, qalebi erTis mxriv irTvebian, rom Tavi 
moawonon mamakacebs, xolo meores mxriv ki ifarebian, rom zedmetam ar aagznon 
isini. im faqtze, rom qalis sxeulis dafarva dakavSirebuli am mizezebTan (ara 
marto sicivisagan Tavis dasacavad, statusis funqciasTan da a.S.) metyvelebs 
sajaro gaSiSvlebis dinamika civilizaciuri procesis dros. 

 
 

III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

a) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 

T. jorbenaZe 

germaniis q.magdeburgis 
sauniversiteto klinikis 
neiropaTologiis 
departamentisa da ivane 
javaxiSvilis saxelobis 
medicinis fakultetis 
paTologiis departamentis 
erToblivi samecniero-
praqtikuli konferencia 
Temaze ,,Tavis tvinis 
metastazuridazianebebi’’ 

Tbilisi, 2015 wlis 11-12 
seqtemberi. 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 

 
 

 
3 
 
 
 

4 
 

 marina SaqaraSvili 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

marina SaqaraSvili 
 
 
 
 
 
 

 
marina SaqaraSvili 
 
 
marina SaqaraSvili 
 
 

helikobaqteriozi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C hepatiti, msoflios 

samedicino-socialuri 

problema. 
 
 
 
 
orsulTa fsiqologiis 

Taviseburebebi. 
 
 
profesiuli gadawva 
 
 

  medikosTa tradiciuli 

37-e saerTaSoriso 

skola-konferenia: 
Tanamedrove klinikuri 

medicina, miRwevebi da 

uaxlovesi teqnologiebi. 

bakuriani 21Tebervali-1 

marti 2015w. 
 

universitetTaSoriso 

samecniero konferencia: 

Tanamedroveoba-Teoria 

da praqtika. Tbilisi, 
saswavlo universiteti 

„gorgasali“ 04.06.2015w. 
 

saqarTvelos eqim qalTa 

asociacia. konferencia. 

Tbilisi, 27 ivnisi, 2015w. 
 
medikosTa tradiciuli 

38-e saerTaSoriso 



 79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

 
 
 
 
 
 
 
Marina Shakarashvili, Mania 
Arabuli 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Music Therapy 

skola-konferenia: 
Tanamedrove klinikuri 
medicina 

Caqvi 11-16 ivlisi,2015w. 
 
 
 
 
 

3 rd Eurasian Multidisciplinary 

Forum, EMF 2015,19-

21October, GrigolRobakidze 
University Tbilisi,Gergia. 

 

1.moxsenebs Tema- helikobaqteriozi. statistikis mixedviT, 2/3 msoflios mosaxleobis 

H. Pylori-iT aris inficirebuli da mxolod 1/3-Si vlindeba raime simptomi. 

inficirebulTa raodenoba ganviTarebad qveynebSi ufro maRalia, vidre ganviTarebul 

qveynebSi, vinaidan infeqciis mTavari mizezia  cudi higienuri standartebi da 

sacxovrebeli pirobebi. helikobaqteriozi "duned" mimdinare infeqciaa. 

parodomtaluri jibeebi kargi  bumebrivi mikroaerobuli rezervuaria. baqteria HP-s -is  

arseboba piris RruSi SeiZleba gaxdes kuW-nawlavis lorwovani garsis reinfeqciis 

wyaro.     
 

2. moxsenebis Tema- sazogadoebrivi janmrTelobis mniSvnelovani problema-C hepatiti, 

romelic mTel msoflioSi erT-erTi yvelaze farTod gavrcelebuli daavadebaa. C 

hepatitis gavrcelebis statistikiT, saqarTvelo msoflioSi meore adgilzea. amitom  

saqarTveloSi daiwyo eliminaciis proeqti, romlis farglebSi prevenciisa da 
mkurnalobisadmi sayovelTao xelmisawvdomobis uzrunvelyofiT yvelas visac sWirdeba 

mkurnaloba,   miiRebs xarisxian mkurnalobas.  
 

3. moxsenebis Tema- orsulTa fsiqologiis Taviseburebebi. 
 stresi gavlenas axdens  yvela organoebisa da sistemebis funqcionirebaze. stresi ara 

mxolod safrTxes uqmnis janmrTelobas, SeiZleba hqondes Sors mimavali Sedegebi. 

orsuli qali didi emociebis mozRvavebas grZnobs -icvleba misi cxovreba. etapebi- 

uSualo reaqcia; mdgomareobis gacnobiereba; axali grZnobis gaCena; emociebis 
stabilizacia 
  

4.  moxsenebis Tema- profesiuli gadawva - fizikuri, emociuri da gonebrivi   gadawva. 

profesiuli "gadawvis" niSnebs ganicdis janmrTelobis dacvis muSakTa 88 procenti, 
radgan am profesiis warmomadgenlebs uxdebaT Sejaxeba uaryofiT emociebTan da 

daZabulobil  da datvirTul samuSaos. profesiuli gadawvis risk-jgufs 

ganekuTvnebian adamianebi, romlebic muSaoben gansakuTrebiT mZime 

avadmyofebTan. fsiqologebs miaCniaT, rom emociuri gadaRlis sindromi iseT 
adamians unviTardebad, vinc ver axerxebs swori damokidebulebis Camoyalibebas 
sakuTari Tavis, sxva adamianebisa da samuSaos mimarT.  

5. moxsenebis Tema- musikoTerapia. bolo periodSi, rodesac samedicino momsaxureba 
gajerebulia teqnikuri miRwevebiT da avadmyofis mkurnalobaSi wamyvan rols 
asrulebs farmakologiuri saSualebebi didi yuradReba eTmoba alternatiul 
meTodebiT mkurnalobas. msoflios uamrav klinikaSi saTanado adgils imkvidrebs 
art–Terapiis erT–erTi efeqturi meTodi - musikoTerapia. saqarTveloSi ar 
arsebobs profesionaluri kadrebi am dargSi. am specialistebis momzadeba 
auculebelia vinaidan am meTods aqvs upiratesoba sxva meTodebTan SedarebiT: 
aramedikamentozuri meTodia, ar iwvevs miCvevas, aqvs gamoyenebis farTo speqtri, misi 
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gamoyeneba ekonimiurad mizanSewonilia - ar moiTxovs seriozul danaxarjebs. 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 

T. jorbenaZe 

Coauthors T.Bagashvili, 

N.papuashvili and et all 

As a result of the injection of 

manganese ions, may cause 

histopathological changes induced 

in some visceral organs. p 34-35 

I International conference of 

Rheology – Kutaisi  2015 

anotacia - manganumis ionTa Semcveli kaliumis permanganatis izotonuri xsnaris 

toqsikuri doziT intravenuri ineqciiT (dReSi 1–2-jer) inducirebuli validuri 

manganumuri encefalopaTiis zoomodelze (TeTri virTagvebi) Seswavlil iqna zogierTi 

Sinagani organos (guli,RviZli, Tavis tvini, filtvi, limfuri kvanZebi) 

histopaTologiuri mikroskopuli cvlilebebi. aRniSnuli organoebis qsovilur 
struqturebSi ganviTarebuli cvlilebebi srul korelaciaSi aRmoCnda cxovelTa da 

toqsikoman/efedronul narkoman adamianTa nevrologiur, paTofiziologiur da qceviT 

parametrebTan. 

 

 

b) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 
 

   

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

 
  

IV. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetisa da grantebis gareSe  
Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis wyaro 
(adgilobrivi 

granti, ucxouri 
granti) 

1 
 
 

    

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 
(qarTul enaze) 

 
 

IV. 2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis wyaro 
(adgilobrivi 

granti, ucxouri 
granti) 

1 
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gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 

praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 
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pediatriis departamenti 

 

samecniero erTeulis xelmZRvaneli-  rusudan qarselaZe 

samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba:  

rusudan qarselaZe - sruli profesori  

lia JorJoliani - asocirebuli profesori  

qeTevan barabaZe - asistent profesori  

 

VI. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi  

(exeba samecniero-kvleviT institutebs) 
 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

1 
 

   

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 
(qarTul enaze) 

 

VI. 2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

1 
 

   

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

 
 

I. 3. saxelmwifo grantiT (rusTavelis fondi) dafinansebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasaxe-

leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

 
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

    

dasrulebuli proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi (qarTul 
enaze) 

VI. 4. 

2 
proeqtis dasaxe-
leba mecnierebis 

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 
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dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 
Sedegebi (qarTul enaze) 

 
II. 1. publikaciebi: 
a) saqarTveloSi 

monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 
saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 
krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

rusudan 
qarselaZe 

 anafilaqsia 
bavSvebsa da 
mozardebSi  

 

bavSvTa da 
mozardTa 

medicina -VIII; 

samecniero-
praqtikuli 
konferenciis 

masalebi;  

Tbilisi, 2015; 

gv. 40-43 

4 

2. T.tabataZe 

l.JorJoliani 
r.qarselaZe 

simaRleSi 
CamorCena da 

Tmis 
elementuri 
statusi 

Georgian Medical 

News  (GMN) 

Tbilisi, 2015 3 
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3. L. Jorjoliani, 
D.Khachapuridze, 

N.katamadze, 
N.Chkuaseli. 

 

Allergic Diseases 
and Asthma in 

Adolescents 
 

Georgian Medical 

News  (GMN) 

Tbilisi, 2015 3 

4. L. Jorjoliani, 

 N. Manjavidze, 

 I. Ubiria, 

L.Saginadze. 

 

Psycho-emotional 
Characteristics of 
the Adolescents 

with Allergic 
Rhinitis 

Georgian Medical 

News  (GMN) 

Tbilisi, 2015 3 

5. L. Jorjoliani 

pediatriuli 
asTma: asak-
specifiuri 

marTva 

`bavSvTa da 
mozardTa 

medicina - VIII~ 
(samecniero-
praqtikuli 
konferenciis 

masalebi) 

 

Tbilisi, 2015 4 

anotaciebi qarTul enaze 

 
II. 2. publikaciebi: 

b) ucxoeTSi 

monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 
saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 
krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 
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statiebi 
 

# avtori/ avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

L. Jorjoliani, 
R.Karseladze 
N.Gachechiladze 
E.Rodonaia 
 

 

The integral 
estimation of the 
cardio respiratory 

changes in  
children with 

bronchial asthma 

J. Family 

Medicine-

Paediatrics; 

International 

Edition 

 

statia 
miRebulia 

dasabeWdad 2015 

wlis 14 

oqtombers; 
Jurnali 

daibeWdeba 2016 

(poloneTi) 

5 

anotaciebi qarTul enaze 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 

q. barabaZe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
q. barabaZe 

.Prevalence of 
allergic rhinitis in 
childrens 
population- Adjara 
region.Prevalence 
of allergic rhinitis in 
childrens 
population- Adjara 
region.3 congress of 
European 
ORL_HNS. June 7-
11, 2015, 

 
.the role of TNF and 

Nitric Oxide in 
patogenesis of 

respiratory tract 
infection- 26-30 
september, 2015, 

Amsterdam 
 
 

.Prevalence of 
allergic rhinitis in 
childrens 
population- Adjara 
region.3 congress of 
European 
ORL_HNS. June 7-
11, 2015, 

 
 
 
 
 
 

26-30 september, 
2015, Amsterdam 

 

q. praRa abstraqti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

poster- 
prezentacia 

 
III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

a) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

rusudan qarselaZe anafilaqsia bavSvebsa da 
mozrdilebS 

samecniero-praqtikuli 

konferencia „bavSvTa da 

mozardTa medicina“; 

Tbilisi-16 noemberi, 2015 

2 rusudan qarselaZe alergiuli daavadebebis  
marTvis Tanamedrove  

alergiis, asTmis da 

imunologiis me-6 
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parametrebi: arsebuli 
SesaZleblobebi da 

perspeqtivebi 

internacionaluri 

kongresi; 

Tbilis-wyaltubo, 

24 ivnisi, 2015 

3 rusudan qarselaZe alergiuli daavadebebis 
prevenciis Tanamedrove 

standartebi 

mrgvali magida-dasavleT 
saqarTvelos pediatrTa 

neonatologTa Sexvedra-

„alergiis prevenciis 

sakiTxebze“ 

qobuleTi, 4 ivlisi, 2015 

4 

 

rusudan qarselaZe alergiuli daavadebebis 
prevenciis Tanamedrove 

standartebi 

Tbilisis pediatrTa 

neonatologTa Sexvedra-

„alergiis prevenciis 

sakiTxebze“ 

Tbilisi, 5 dekemberi, 2015 

5 l.JorJoliani pediatriuli asTma: asak–
specifiuri marTva 

samecniero-praqtikuli 

konferencia „bavSvTa da 

mozardTa medicina“; 

Tbilisi-16 noemberi, 2015 

6 l.JorJoliani bronquli asTmis 
fenotipebi da marTvis 

Tanamedrove standartebi 

alergiis, asTmis da 

imunologiis me-6 
internacionaluri 

kongresi; 

Tbilis-wyaltubo, 

24 ivnisi, 2015 

7 l.JorJoliani medicina guSin da dRes 

(mtkicebiTi da 
personificirebuli 

medicina) 

saqarTvelos 
neonatologTa 
konferencia 

2015 

8 l.JorJoliani bronquli asTmis asak–
specifiuri menejmenti 

asTmis saerTaSoriso 
dRisadmi miZRvnili 

konferencia 

5 maisi, 2015 

9 l.JorJoliani kvebiTi alergia, 
prevenciisa da 

mkurnalobis Tanamedrove 
aspeqtebi 

Tbilisis pediatrTa 

neonatologTa Sexvedra-

„alergiis prevenciis 

sakiTxebze“ 

Tbilisi, 5 dekemberi, 2015 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
 
 
 
3 
 

qeTevan barabaZe 
 qeTevan barabaZe 

 
 
 

qeTevan barabaZe 
 
 
 
 
 

xSirad moavade bavSvi 
disbiocenozi- nozologia 

Tu diagnozi 
 

antibiotikebis 
racionaluri gamoyeneba 

sasunTqi sistemis 
daavadebebis dros 

 
 

eqimTa diplomuri 

q. borjomi-seqtemberi 
q.Tbilisi – noemberi 
q.Tbilisi - noemberi 

 
 
 

q.Telavi-maisi 
q. gurjaani – ivnisi 
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qeTevan barabaZe 
 
 
 
 
 
 

qeTevan barabaZeD 
 
 
 
 

asociaciis konferencia 
 

 
 
 
 

vit. D_s D roli sasunTqi 
sistemis daavadebebis 

paTogenezSi 

daba – bakuriani- 
Tebervali 

daba _ Caqvi -ivlisi 
 
 
D 
 

saqarTvelos pediatrTa 
saerTaSoriso yriloba 

q.Tbilisi. ivnisi 
 
 

 

b) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 
 

rusudan qarselaZe adreuli asakis bavSvTa 
kveba 

florencia, 
italiaevropediatrTa me-7 

kongresi; 
15 maisi, 2015 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 
 
 
2 
 
3 
 

qeTevan barabaZe 
nino mdivniSvili  

 
 

qeTevan barabaZe 
nino mdivniSvili 

 
 
 

.the role of TNF and Nitric Oxide 
in patogenesis of respiratory tract 

infection 
 

monawile 
 

 

26-30 september, 2015, 
Amsterdam 

 
 

q. tokio. aprili.  
iaponia. 

 
  

IV. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetisa da grantebis gareSe  
Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis wyaro 
(adgilobrivi 

granti, ucxouri 
granti) 

1 
 

vit. D_s roli sasunTqi 
sistemis obstruqciuli 
sindromiT mimdinare 
daavadebebis dros 

bavSvTa asakSi 

med. 
mecn.doqtori, 

asistent 
pofesori  

qeTevan barabaZe 

daviT 
tatiSvilis 
samedicino 

centri 

daviT tatiSvilis 
samedicino centri 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 
(qarTul enaze) 

 
 

IV. 2. 

# Sesrulebuli proeqtis proeqtis proeqtis dafinansebis wyaro 
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dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

xelmZRvaneli  Semsruleblebi (adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 
1 
 
 

 INTERNATIONAL 
MULTICENTER CLINICAL 
TRIALS 
Multicenter Double blind 
clinical trial of new medicine for 
Bronchial Asthma treatment .   
 

l.JorJoliani r.qarselaZe GlaxoSmithKline 
2013-

2015 INTERNATION

AL MULTICENTER 
CLINICAL TRIALS 

 

2 Multicenter Double blind 
clinical trial of new medicine for 
Bronchial Asthma treatment    
 

l.JorJoliani r.qarselaZe GlaxoSmithKline 

2014-2015 

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 
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samedicino radiologiisa da endoskopiis   departamenti 

samecniero erTeulis xelmZRvaneli – fridon Todua 

samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

fridon Todua – sruli profesori, 

sofio kaxaZe – asocirebuli profesori, 

valerian abulaZe – asistent profesori, 

mamuka gurgeniZe – asistent profesori. 

 
I 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 wlisaTvis 

dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi  

(exeba samecniero-kvleviT institutebs) 
 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

1 
 

   

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 
(qarTul enaze) 

 

I . 2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

1 
 

   

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

 
 

I. 3. saxelmwifo grantiT (rusTavelis fondi) dafinansebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasaxe-

leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

 
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

    

dasrulebuli proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi (qarTul 
enaze) 

I 4. 

2 

proeqtis dasaxe-
leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 
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bis miTiTebiT 
gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 

Sedegebi (qarTul enaze) 
 

II. 1. publikaciebi: 
a) saqarTveloSi 

monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 

f.Todua, 

m.gurgeniZe 

portuli 
hipertenziis 
garTulebebis 
diagnostika da 
mkurnaloba 

Tbilisi 2015 89 

monografia eZRvneba portuli hipertenziis garTulebis diagnostikisa da 
mkurnalobis meTodebs. endoskopiuri teqnikis ganviTarebam da misma farTod 
danergvam klinikur praqtikaSi gardatexa Seitana portuli hipertenziis iseTi 
garTulebis diagnostikasa da mkurnalobaSi, rogoricaa saylapavi milis 
varikozulad gaganierebuli venebidan sisxldena. SesaZlebeli gaxda endoskopiuri 
mkurnalobis Catareba rogorc urgentul SemTxvevebSi, aseve profilaqtikuri 
mizniT. endoskopiuri meTodebis informaciuloba, teqnikurad maTi Catarebis 
simartive da SedarebiTi usafrTxoeba saSualebas iZleva Carevebi Catardes, 
rogorc stacionarul ise ambulaturul pirobebSi.  naSromSi ganzogadoebulia 
wlebis ganmavlobaSi dagrovili kvlevebisa da mkurnalobis gamocdileba.  

saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 

Fridon Todua, 

Rezo Gagua,  
Marina 

Maglakelidze, 
David Maglakelidze 

Cancer incidence 
and mortality - 

major patterns in 
GLOBOCAN 2012, 

Worldwide and 

saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuli 
akademiis 

moambe, t. 9, N 1,  

 gv.168 -178 
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 Georgia Tbilisi, 2015  

27 ZiriTadi lokalizaciis avTvisebiani simsivneebis avadobisa da sikvdilobis 
gaangariSebuli maCveneblebi ukve xelmisawvdomia jandacvis msoflio organizaciis 

kibos kvlevis saerTaSoriso saagentos GLOBOCAN-is gamocemebSi. naSromSi 

mimoxiluli iqna is uaxlesi wyaroebi da meTodebi, rac gamoiyeneba kibos avadobisa da 
sikvdilobis regionuli maCveneblebis daTvlisas da mokled aRwerilia is ZiriTadi 

Sedegebi, rac dafiqsirda mTlianad msofliosa da saqarTvelos masStabiT. 

globalurad, 14,1 mln kibos axali SemTxveva da 8,2 mln sikvdili (letaloba) iyo 

dafiqsirebuli msoflioSi 2012 wels, xolo saqarTveloSi - 12,000-ze meti axali da 

daaxloebiT 7300 letaluri SemTxveva.   
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

2 
 
 

akad.f.Todua, 

prof.r.gagua, 

m.maRlakeliZe 
 

kibo-
globaluri 

problema:  
arsebuli 

situacia da 
ganviTarebis 
perspeqtivebi 

Jurnali 
saqarTvelos 
janmrTelobis 
da socialuri 

dacvis 

politika N3, 

2015, Tbilisi 

gv.46-56 

 gv.46-56 

statiaSi moyvanilia onkologiuri daavadebebis gavrcelebis  detaluri 

epidemiologiuri analizi rogorc msoflio masStabiT, aseve saqarTvelos monacemebiT;  

kibos biologiis, prevenciis adreuli gamovlenis programebis mimoxilva, 
diagnostikisa da mkurnalobis Tanamedrove aspeqtebi calkeuli nozologiebis 

mixedviT. 
avTvisebiani simsivneebis mkurnalobis Sedegi damokidebulia mraval klinikur 

(simsivnis lokalizacia, stadia daavadebis gamovlenisas, morfologiuri 

maxasiaTeblebi da a.S.) da ara-klinikur faqtorebze (pacientis asaki, zogadi 

mdgomareoba, socialuri maxasiaTeblebi, xelmisawvdomoba samedicino 

momsaxurebisadmi, tradiciebi). saerTaSoeriso gamocdilebiT, kibos mkurnaloba 

multidisciplinur midgomas saWiroebs, rac Tavis mxriv garantiaa imisa, rom 

mkurnalobis taqtika sworad iqneba SerCeuli. drouli da adekvaturi specializebuli 

mkurnalobis Catareba zrdis sicocxlis xangrZlivobas, iZleva misi xarisxis 

gaumjobesebas da sruli gankurnebis SesaZleblobas.  
 

II. 2. publikaciebi: 
b) ucxoeTSi 

monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 
saxelmZRvaneloebi 
 
# avtori/avtorebi saxelmZRvanelos gamocemis adgili, gverdebis 
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saxelwodeba gamomcemloba raodenoba 
1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 
krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

     

anotaciebi qarTul enaze 

 
 

III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

b) ucxoeTSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 
 

Okujava M., Beraia M., 
Antia T., Todua F 

Diffusion tensor imaging shows 

reduced mean diffusivity in 

malignant gliomas 

 

European Cancer Congress, 
Vienna, 25-29 September, 

2015 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

2 
 
 

D. Gachechiladze, F. 

Todua,  M.Okujava , D. 
Miminoshvili 

Brain structural-

haemodinamic changes 
caused by  Methcathinone 

(Ephedron) abuse. 

ASNR, 2015, 25-20 April, 

Chicago 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

 
 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 
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3 
 
 

FF. Todua, M.Beraia, 

G.Beraia 

Investigation of the 
frequency dispersion of 
wave on the vessel wall by 

the magnetic resonance 
angiography 

 

ECR 2015 March 4-8 Vienna 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

  
IV. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetisa da grantebis gareSe  

Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 
 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis wyaro 
(adgilobrivi 

granti, ucxouri 
granti) 

1 
 
 

    

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 
(qarTul enaze) 

 
 

IV. 2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis wyaro 
(adgilobrivi 

granti, ucxouri 
granti) 

1 
 
 

    

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 
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sazogadoebrivi jandacvis departamenti 

 

samecniero erTeulis xelmZRvaneli - paata imnaZe  

samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

SoTa canava - asocirebuli profesori; 

nata yazaxaSvili -  asocirebuli profesori; 

nino CixlaZe - asocirebuli profesori; 

qeTevan dadiani - asocirebuli profesori; 

laSa loria - - asocirebuli profesori. 

 
1. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 wlisaTvis 

dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi  

(exeba samecniero-kvleviT institutebs) 
 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

1 
 

   

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 
(qarTul enaze) 

 

2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

1 
 

   

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

 
 

I. 3. saxelmwifo grantiT (rusTavelis fondi) dafinansebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasaxe-

leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

 
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

    

dasrulebuli proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi (qarTul 
enaze) 

4. 

2 proeqtis dasaxe- damfinansebeli proeqtis proeqtis 



 95 

leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

organizacia xelmZRvaneli Semsruleblebi 

gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 
Sedegebi (qarTul enaze) 

 
II. 1. publikaciebi: 
a) saqarTveloSi 

monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 
saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 
krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

 
 
 
 
 
2 

.p. imnaZe, g. 
kacitaZe 

 
 
 
 
 

.p. imnaZe, a. 
kasraZe   

„infeqciur 
daavadebaTa 
winaaRmdeg 
brZola 

saqarTveloSi“ 
 
 

„ globaluri 
janmrTelobis 

usafrTxoeba“, 

samecniero 
Jurnali 

„qarTuli 

politika“, 

Tbilisi,  
 
samecniero 
Jurnali 

„qarTuli 

politika“, 

Tbilisi 

#3, 2015 
 

 
 
 
 

Tbilisi, #3, 

2015 

gv. 66-71; 
 

 
 
 
 
 

gv. 102-108; 
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anotaciebi qarTul enaze 

                                                                     
II. 2. publikaciebi: 

b) ucxoeTSi 

monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 
 

saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 
krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.  
 
 

Alassane S. Barro, 

Ian T. Kracalik, 

Lile Malnia, 

Nikoloz 

Tsertsvadze, 

Julietta 

Manvelyan, Paata 

Imnadze, Jason K. 

Blackburn 
 

Tarkhashvili N., 

Chokheli M., 

Chubinidze M., 

“Identifying 

hotspots of 

human anthrax 

transmission 

using three local 

clustering 

techniques” 
 
 
 
 

“Regional 

Variations in 

”, J. Applied 

Geography , 

60, (2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Journal  of 

elsevier.com/locate/apgeog; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29-36 p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pp. 746-750 
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
6.  

Abazashvili N., 

Chakvetadze N., 

Imnadze P., 

Kretsinger K., 

Varma J., Sobel J. 
 
 
 

NAVDARASHVILI 

, T. J. DOKER, M. 

GELEISHVILI,D. 

L. HABERLING, 

G. A. KHAROD, T. 

H. RUSH, E. 

MAES, K. 

ZAKHASHVILI, P. 

IMNADZE, W. A. 

BOWER3, H. T. 

WALKE, S. V. 

SHADOMY 
 
 

Eka Elashvili, Ian 

Kracalik, Irma 

Burjanadze, Sophio 

Datukishvili, 

Gvantsa Chanturia, 

Nikoloz 

Tsertsvadze, Levan 

Beridze, Merab 

Shavishvili, Archil 

Dzneladze, Marina 

Grdzelidze, Paata 

Imnadze, Andrew 

Pearson, and Jason 

K. Blackburn 
 

Ian Kracalik,  Lile 

Malania, Paata 

Imnadze, and Jason 

K. Blackburn 
 
 

Nozadze M, 

Zhgenti E, 

Meparishvili M, 

Tsverava L, 

Kiguradze T, 

Chanturia G, 

Babuadze G, 

Kekelidze M, 

Bakanidze L, 

Home Canning 

Practices and the 

Risk of 

Foodborne 

Botulism  in the 

Republic of 

Georgia, 2003” 
 
 

"Human Anthrax 

Outbreak 

Associated with 

Livestock 

Exposure: 

Georgia, 2012", 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Environmental 

Monitoring and 

Surveillance of 

Rodentsand 

Vectors for 

Francisella 

tularensis 

Following 

Outbreaksof 

Human 

Tularemia in 

Georgia” 
 

“ Human 

Anthrax 

Transmission at 

the Ubran-Rural 

Inter face, 

Georgia” 
 
 

„Comparative 

proteomic 

studies of 

Yersinia pestis 

strains isolated 

from natural foci 

in the Republic 

of Georgia“ 

Food 

Protection, 

Number 4, 

April 2015 
 
 
 
 
 
 
 

Epidemiol.  

Infect., 

Volume 144, 

Issue 01, 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J. Vector-

Borne and 

Zoonotic 

Diseases 

Volume 15, 

Number 10, 

2015 
 
 
 
 
 
 
 

J. “American 

Society of 

Tropical 

medicine and 

Hyhiene”, 

2015 Dec 

9;93(6) 
 

. Front. Public 

Health 3:239 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cambridge University Press, 

Published online: 19 June 2015; 

doi:10.1017/S0950268815001442 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOI:10.1089/vbz.2015.1781 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

doi: 10.3389/fpubh.2015.00239 
 
 
 
 
 
 

(5); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pp 76-87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

p. 633-636; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1156-9 ; 
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Shutkova T, 

Imnadze P, 

Francesconi SC, 

Obiso R and 

Solomonia R 

anotaciebi qarTul enaze 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

E. Khmaladze, N. 

Vora, L.Yu,  G. 

Chanturia, G. 

Maghlakelidze, 

Kh.Zakhashvili, E. 

Adeishvili, S. 

Tsanava, P. 

Imnadze, G. 

Emerson, D.Carrol, 

M.Reynolds, J. 

Morgan 

“Discovery and 

further 

investigation of a 

new highly 

divergent 

Orthopoxvirus in 

country of 

Georgia”, 

abstract for ASM 

Biodefence and 

Emerging Diseases 

Research Meeting, 

Washington DC., 

USA. Feb. 2015 

  

 Lia sanodze, 

Christian T Bautista, 

Natalia Garuchava, 

Svetlana 

Chubinidze, 

Ekaterine 

Tsertsvadze, 

Mariam Broladze, 

Nazibrola Chitadze, 

Ketevan 

Sidamonidze, Shota 

Tsanava, Tamar 

Akhvlediani, Robert 

G Rivard, Rupal 

Mody, Matthew J 

Hepburn, Philip H 

Elzer, Mikekjon P 

Nikolich, Nino 

Trapaidze 

“Expansion of 

brucellosis 

detection in the 

country of Georgia 

by screening 

household 

members of cases 

and neighboring 

community 

members.” 

BMC Public Health 

05/2015; 15(1):459. 

DOI:10.1186/s12889-

015-1761-y 

 

  

 Sh.Tsanava, G. 

Mgeladze, 

N.Modebadze, 

N.Abazashvili, S. 

Chubinidze, M. 

Gaprindashvili, A. 

Kasradze 

Mobilization for 

Ebola viral disease 

outbreak 

prevention in 

Georgia (Poster’s 

ID №26 

1. 58th Annual 

Biological 

Safety 

Conference, 

Providence 

USA, October, 

2015  
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# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 
 
 
 
2. 

 
 
 
 
3.  
 
 
 
 
4. 

laSa loria 
nino CixlaZe 

nato 
ficxelauri 

 
 
nino CixlaZe 
 
 
 
 
nino CixlaZe 
 
 
 
 
nino CixlaZe 
 

Development of 
Medical Services in 

Georgia. Indian 
Journal of Applied 

Research  
 
New Public Health 
in Georgia: 
Achievement and 
Challenges 
 
Implementation 
Competence based 
nursing Education 
in Georgia 
 
PhD Education and 
Research at Tbilisi 
State University 
(TSU) Faculty of 
Medicine in the 
dimension of 
International 
collaboration 

Indian Journal of 
Applied Research 

N5, 
 
 
 
International 
Journal of Scientific 
Research  #4 
 
Global Journal for 
Research analysis, 
#4, 
 
 
International 
Journal of Scientific 
Research. Volume 
4, Issue 7 

May, 2015  

 
 
 
 
 May, 2015  

 
 
 
 
May, 2015 
 
 
 
 
2015 

 (IF 3, 6241) 

1.statiaSi ganxilulia samedicino momsaxureba progresi da sistemuri cvlilebebi 

saqarTveloSi, misi istoriuli perspeqtiviT. pirveli saxelmwifo samedicino sabWos 

daarsda 1803. samedicino marTvis RonisZiebebi epidemiasTan brZoliT Semoifargleboda. 

samedicino momsaxurebis xelmisawvdomoba uaRresad SezRuduli iyo. 1861 wels Seiqmna 

kavkasiis samedicino sabWo da qarTvelma eqimebma samedicino praqtikis ufleba moipoves. 

demokratiuli respublikis dros Tbilisis saxelmwifo universiteti da medicinis 

fakulteti daarsda. sabWoTa kavSiris dros saqarTvelo jandacvis sistemis semaSkos 

modeli funqcionirebda.  

ekonomikuri krizisis Semdeg, 1980-ianebma investiciaTa Semcireba da  jandacvis  

disbalansis provocireba moaxdina. mas Semdeg, rac saqarTvelom damoukidebloba 

moipova ganxorcielda jandacvis sistemis axali  reforma.  

2. axali sazogadoebrivi jandacva saqarTveloSi: miRwevebi da gamowvevebi. samecniero 

kvlevis saerTaSoriso Jurnali. №4, maisi, 2015 weli 

anotacia -statia miznad isaxavs sazogadoebrivi jandacvis ganviTarebis etapebis 
aRweras da saqarTveloSi sazogadoebrivi jandacvis Tanamedrove  sistemis 

Camoyalibebis mimoxilvas. aRwerilia saqarTveloSi sazogadoebrivi jandacvis axali 

ideologiis Camoyalibeba da jandacvis sistemaSi mimdinare reformebi 1995 wlidan, aseve 

miRwevebi da axali gamowvevebi.   
 

3. kompetenciebze dafuZnebuli saeqTno ganaTlebis danergva saqarTveloSi. kvleviTi 

analizis globaluri Jurnali. №4, maisi, 2015 weli 
 

anotacia - saeqTno saqme erT-erTi umniSvnelovanesi rgolia janmrTelobis dacvis da 
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samedicino momsaxurebis sistemaSi.  

statiaSi ganxilulia Tsu-s da saqarTvelos universitetis gamocdileba saerTaSoriso 

standartebis Sesabamisi saeqTno saqmis ganaTlebis ganviTarebaSi. warmodgenilia 
dainteresebuli mxareebis CarTulobis Sedegebi da dargobrivi da zogadi 

kompetenciebis korelaciebis matricebi.  
 

4. sadoqtoro ganaTleba da kvleva Tbilisi saxelmwifo univesitetis medicinis 

fakultetze saerTaSoriso kolaboraciis ganzomilebaSi. tomi№ 4, №5,  2015 weli 

anotacia -umaRlesi  ganaTlebis sistemis reformireba  saqarTveloSi  daaxloebiT 

dekadis wina daiwyo da is ukavSirdeba ganaTlebis axali kanonis danergvasa (2004 w.) da 

boloniis procesebSi CarTulobas (2005 w.)  
 
saerTaSoriso TanamSromloba sadoqtoro ganaTlebisa da kvlevis konteqstSi miznad 
isaxavs sadoqtoro ganaTlebis harmonizacias kreditebis transferisa da dagrovebi 

evropul sistemasTan da boloniis procesTan. 2012 wlidan medicinis fakultetze 

amoqmedda saerTaSoriso proeqti, romlis farglebSi SesaZlebeli gaxda saswavlo  da 

kvleviTi komponentebis ganxorcielebaSi ucxoeli eqpertebis CarTva. statiaSi asaxulia 

proeqtis miRwevebi doqtorantTa kvleviTi komponentebis asaxviT. 
  

 
III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

a) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 
 

   

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

 

b) ucxoeTSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 

 
 
 
 
 
 
2.  
 
 
 
 
 
3. 
 
 

L. Malania, Y. Bai, K. Khanipov, 

N. Abazashjvili, T. Giorgadze, G. 

Katsitadze, N. Chakvetadze,  K. 

Sidamonidze, E. Zhgenti, N. 

Chtadze, P. Imnadze, Y.Fofanov , 

M.Kosoy 
 

E. Khmaladze .  M. Zakalashvili,  

I. Kalandadze,  M. Tsilosani, M. 

Broladze,  D. Tsaguria,  P. 

Imnadze - 
 
 

Neli Chakvetadze, Lile Malania, 

Ketevan Sidamonidze, Nino 

ModebaDze,  Mariam 

-“Identification of a Janibacter  

Species from a Patient with 

Endocarditis Based on Ultra-

deep Sequencing of Bacterial 

Genomes” 
 
 
 

-“First  Incidence of  Detection 

of  Infection with Zoonotic 

Parapoxvirus in Humans in the 

Country of Georgia”, 
 
 

“Anthrax Environmental 

Decontamination Network”,   
 

2015 International Conference 

on Emerging Infectious Diseases, 

Atlanda, USA, August 24-26, 

2015,  p.53 
 

 
 

2015 International Conference 

on Emerging Infectious Diseases, 

Atlanta, USA, August 24-26, 

2015,  p. 216; 
 

The 7th International 

Conference on Bacillus 

anthracis, B. cereus & 

B.thuringiensis (Bacillus ACT 

2015),  New Delhi, India, 27-31 
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4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
10. 

zakalashvili, Paata Imnadze, Les 

Baillie 
 
 
 

Ekaterine Zhgenti, . Ekaterine 

Khmaladze, Natail Abazasghvili, 

Lile, Malania, Gvantsa 

Chanturia, Paata Imnadze 
 
 
 

Ts.Tushishvili  , T.Kutateladze ,   

L. Urushadze, P. Imnadze , A. 

Velasco-Villa 
 
 
 

L. Malania,  N. Chitadze, L. 

Burjanadze ,  D. Tsereteli,  M. 

Broladze, N. Chakvetadze, P. 

Imnadze, Y. BAI, M. Kosoy 
 
 

T. Tevdoradze , E. Khmaladze , 

G.Chanturia , M.Lashkarashvili , 

L. Tevzadze, D. Tsaguria , S. 

Datukishvili , K. Napireli , P. 

Imnadze , G.Katsitadze , N. 

Strockbine   
 
 

T. Tevdoradze, G. Chanturia , E. 

Khmaladze , E. Zhgenti , D. 

Zorikov, M. Kekelidze, P. 

Imnadze, N. Strockbine 
 
 
 

. Tsertsvadze, L. Malania, N. 

Abazashvili, J. Manvelian, M. 

Broladze, P. Imnadze  - 
 
 
 

Tinatin Kuchuloria, Marine 

Karchava, Nazibrola Chitadze, 

Lana Gatserelia, Marina 

Endeladze, Ketevan 

Mshvidobadze, Tengiz 

Tsertsvadze, Manana 

Makhviladze, Marine Kanashvili, 

Nora Kokaia, Manana 

 
 
 
 
 

-“Genetic Characterization of  

Bacillus anthracis  strains from 

Georgia”,   
 
 
 
 
 

“Epidemiological  overview  of 

rabies in Georgia” 
 
 
 
 
 

-“Cat  scratch disease among 

children in the country  of 

Georgia”, 
 
 

“Genetic Characterization of 

Enteroaggregative Shiga toxin-

producing Escherichia coli in the 

country of Georgia in 2014-2015” 
 
 

“Genetic Characterization of stx2 

producing Escherichia coli strains 

based on Whole Genome 

Sequencing” 
 
 
 

“Surveillance of Anthrax Foci 

across Pipeline Constructions in 

Georgia, 2003-2014 
 
 
 

–“SEROPREVALENCE OF 

COXIELLA BURNETII AND 

Rickettsial Infections among 

Febrile Patients in the Country of 

Georgia” 

0ctober, 2015, p. 63 
 
 
 

The 7th International 

Conference on Bacillus 

anthracis, B. cereus & 

B.thuringiensis (Bacillus ACT 

2015),  New Delhi, India, 27-31 

0ctober, 2015, p. 49 
 

”.    3rd International Southeast 

Asian Bat 

Conference(SEASBCO2015), 

August  14-17, 2015  Kuching, 

Malaysia; 
 

The World Society for Pediatric 

Infectious Diseases (WSPID), Rio 

ge Janeiro , Brazil, November 18-

21, 2015, 1p.; 
 
 
evropis mikrobiologTa 

kongrsi, q. maastrixti, 

niderlandebi, 06-13.06. 

2015, p 18/375;   
 
 
 
 

9th International Symposium On 

Shiga Toxin (Verocytotoxin) 

Producing Escherichia coli 

Infections, September 13 – 16, 

2015 , Boston, United States, p 

174/375,  www.vtec2015.org; 
 

2015 14th International Society 

for Disease surveillance (ISDS) 

Conference, Denver, USA, 

December 08-10.2015,  1p.; 
 
 

ESCCAR International congress 

on Rickettsia and other 

intracellular bacteria. Lausanne, 

Switzerland, p 88, June 13-16, 

2015 

http://www.vtec2015.org/
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Makharadze, Maiko Chokheli, 

Nana Mamuchishvili, Paata 

Imnadze, Robert Rivard, Allen L 

Richards, Helen Freyberger, 

Christian T Bautista, Mikeljon P 

Nikolich, Nino Trapaidze 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

 
 
 
IV. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetisa da grantebis gareSe  

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis wyaro 
(adgilobrivi 

granti, ucxouri 
granti) 

1 
 
 

sayuradRebo zoonozuri 
paTogenebis kvleva 

saqarTvelos RamurebSi 

G-2101 

l. uruSaZe p. imnaZe,   T. 

quTaTelaZe, c. 
TuSiSvili da 

sxva; 

ISTC 

2 „jilexisgan garemos 

kontaminaciis qseli“, 

l. malania p. imanaZe, n. 
CakvetaZe, n. 
modebaZe da sxva 

FP7-PEOPLE-2013-

IRSES   612309, 

evrokavSiri; 
3 „gripze 

epidzedamxedvelobis 
qselis mdgradobis 
SenarCuneba da 

sezonur/pandemiur gripze 
reagireba erovnuli 
jandacvis organoebis mier 
amerikis SeerTebuli 

Statebis farglebs gareT“ 

x. zaxaSvili p. imnaZe, o. 

Tarxan–mouravi, 

i.  qarselaZe da 
sxva 
 

 

5U51IP000526-02 
aSS janmrTelobisa 

da adamianuri 
resursebis 

departamenti, 
daavadebaTa 

konterolisa da 
aRkveTis centrebi 

(NCID), CDC 
4 hepatiti C-s prevalentobis 

populaciuri kvleva 

saqarTveloSi  “Population-

based survey of prevalence of 

Hepatitis C virus infection in the 

Republic of Georgia” 

p. imnaZe a. kasraZe,  x. 

zaxaScvili, m. 
WereTeli da sxva 

daavadebaTa 
konterolisa da 
aRkveTis centrebi 

(NCID), CDC, 

atlanta, aSS 
 

 
5 „regionaluri treiningis, 

bousafrTxoebis, 
biodacvis da 
laboratoriuli 
menejmentis resurs 
centris daarseba samxreT 

kavkasiaSi“ 

q. zariZe p. imnaZe, n. 

CakvetaZe, m. 
zakalaSvili da 
sxva 

gaeros kriminalisa 
da samarTlis 

regionalTaSorisi 
kvleviTi 
instituti 

(EU/UNICRI) 

6 biologiuri usafrTxoebis 
da biologiuri dacvis 
riskis marTva 

saqarTvelosTvis” 

q. zariZe S. canava,  g. 
mgelaZe, m. 
mircxulava da 
sxva 

gaeros kriminalisa 
da samarTlis 

regionalTaSorisi 
kvleviTi 
instituti 
(EU/UNICRI) 

 
7 zedamxedvelobis l. malania paata imnaZe, jandacvis 
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gaumjobeseba (PoP kvleva) daviT wereTeli, 
irma burjanaZe 

da sxva 

msoflio 
organizacia (WHO) 

8 
 

CBR GG – 23/CRDF,                                                                                 
Creation of Sustainable 
Immunodiagnostics     

SoTa canava e. xmalaZe; e. 

zangalaZe; t. 
Sutkova 

1 
 

Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 
 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis wyaro 
(adgilobrivi 

granti, ucxouri 
granti) 

1 samagistro naSromi 

„jamrTelobis dazRvevis 
kerZo sistemis roli 
samedicino momsaxurebis 
xarisxis gaumjobesebis 

saqmeSi“ 
magistris akademiuri 
xarisxis mosapoveblad 

sajaro mosmena Sedga 2015 

wlis ivnisSi.  
 

samecniero 

xelmZRvaneli: 
Tsu 
asocirebuli 
profesori nata 

yazaxaSvili, 
Tsu medicinis 

fakulteti, 
sazogadoebrivi 
jandacvis 
departamenti 

ani bendeliani, 

Tsu magistranti. 
medicinis 

fakulteti, 
sazogadoebrivi 
jandacvis 

departamenti. 
samagistro 
programa 

„sazogadoebrivi 

jandacva“ 

departamentis da  
magistrantis resursebiT 

2 samagistro naSromi: 

„pirveladi jandacva 

saqarTveloSi“; 
magistris akademiuri 
xarisxis mosapoveblad 

sajaro mosmena Sedga 2015 

wlis ivnisSi.  
 

samecniero 

xelmZRvaneli: 
Tsu 
asocirebuli 
profesori nata 

yazaxaSvili, 
Tsu medicinis 

fakulteti, 
sazogadoebrivi 
jandacvis 
departamenti 

xatia 

SarifaSvili, 

Tsu magistranti. 
medicinis 

fakulteti, 
sazogadoebrivi 
jandacvis 

departamenti. 
samagistro 
programa 

„sazogadoebrivi 

jandacva“ 

departamentis da  
magistrantis resursebiT 

3 farmacevtuli  
eTikis mniSvneloba 
saafTiaqo momsaxurebis 
xarisxis gaumjobesebis 
saqmeSi. 
magistris akademiuri 
xarisxis mosapoveblad 

sajaro mosmena Sedga 2015 

wlis ivnisSi.  
 

 

samecniero 

xelmZRvaneli: 
Tsu 
asocirebuli 
profesori nata 

yazaxaSvili, 
Tsu medicinis 

fakulteti, 
sazogadoebrivi 
jandacvis 
departamenti 

nata abulaZe, 

Tsu magistranti. 
medicinis 

fakulteti, 
sazogadoebrivi 
jandacvis 

departamenti. 
samagistro 
programa 

„sazogadoebrivi 

jandacva“ 

departamentis da  
magistrantis resursebiT 

4 
 
 

    

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 
(qarTul enaze) 
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IV. 2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis wyaro 
(adgilobrivi 

granti, ucxouri 
granti) 

1 
 
 

sadoqtoro naSromis 

samuSao saTauri: 

„pirveladi jandacvis 
qselSi mozardTa  
samedicino momsaxurebis 
gaumjobesebis 
perspeqtivebi 

saqarTveloSi“ 

mimdinareobs muSaoba: 

a)mozardTa gamokiTxvis 

Sedegebis damuSaveba SPSS 
programiT 

b) mzaddeba samecniero 

statia: „Access to primary 

health care  for adolescents in 

Georgia“impaqt-faqtorian 
samecniero JurnalSi 
kvlevis Sedegebis 

gamosaqveyneblad  (statia 
wardgenilia da unda 
gamoqveyndes JurnalSi 

„Georgian Medical News (GMN)  
saqarTvelos 

 samedicino siaxleni“,impaq

t faqtori 0,030); 

mimarTuleba:  

„sazogadoebrivi jandacva“ 

samecniero 

xelmZRvaneli: 
Tsu 
asocirebuli 
profesori nata 

yazaxaSvili, 
Tsu medicinis 

fakulteti, 
sazogadoebrivi 
jandacvis 
departamenti 

doqtoranti nino 
mirzikaSvili 
Tsu medicinis 

fakulteti, 
sazogadoebrivi 
jandacvis 

departamenti, 
sadoqtoro 
programa 

„sazogadoebrivi 
jandacva da 

epidemiologia“ 

 

departamentis da  
doqtorantis resursebiT 

2. sadoqtoro naSomis 
samuSao 

saTauri:„gadaudebeli  
samedicino   daxmarebis  
Tanamedrove sistemis 
ganviTarebis perspeqtivebi             

saqarTveloSi“. am etapze 
mimdinareobs 

a) naSromis struqturis 

mosamzadebeli samuSaoebi. 

b) kvlevis instrumentis - 
kiTxvaris SedgenasTan 

dakavSirebuli samuSaoebi. 

g) literaturuli 

wyaroebis Sekreba, 
sistematizacia da 

damuSaveba. 

d) axalgazrda mecnierTa 
konferenciaze moxsenebis 
gasakeTeblad momzadda 

samecniero 

xelmZRvaneli: 
Tsu 
asocirebuli 
profesori nata 

yazaxaSvili, 
Tsu medicinis 

fakulteti, 
sazogadoebrivi 
jandacvis 
departamenti 

doqtoranti maia 
CigogiZe 
Tsu medicinis 

fakulteti, 
sazogadoebrivi 
jandacvis 

departamenti, 
sadoqtoro 
programa 

„sazogadoebrivi 
jandacva da 

epidemiologia“ 

 

departamentis da  
doqtorantis resursebiT 
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statia: „gadaudebeli  
samedicino   daxmarebis  
sistema saqarTveloSi 

1995- 2015 w w“; konferencia 

gaimarTeba 21.12.2015. Tsu-
Si 

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

iv.javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis medicinis fakultetis 

axalgazrda mkvlevarTa samecniero konferencia: „sazogadoebrivi janmrTeloba da 

keTildReoba“ 

seqcia: „samedicino momsaxurebis xarisxi da usafrTxoeba“ 

konferencia Catarda 2015 wlis 21 dekembers 
daavadebaTa kontrolisa da sazogadoebrivi janmrTelobis erovnuli centris 

sakonferencio darbazSi 

m. asaTianis 9, Tbilisi 0186, saqarTvelo. 

konferenciis organizatorebi: Tsu asocirebuli profesori nino CixlaZe 
Tsu asocirebuli profesori nata yazaxaSvili 
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stomatologiis da yba - saxis qirurgiis departamenti  

 

samecniero erTeulis xelmZRvaneli. vladimer margvelaSvili 
samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba:  
manana kalandaZe - asocirebuli profesori 
natalia manjaviZe- asocirebuli profesori 
oTar darjania – asistent profesori 
gogiberiZe mamuka – asistent profesori 
farulava Salva  – asistent profesori 
 
1. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 wlisaTvis 

dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi  

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

1 
 

   

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 
(qarTul enaze) 

 

2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

1 
 

   

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

 
 

I. 3. saxelmwifo grantiT (rusTavelis fondi) dafinansebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasaxe-

leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

 
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

    

dasrulebuli proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi (qarTul 
enaze) 

VII. 4. 

2 
proeqtis dasaxe-
leba mecnierebis 
dargisa da samec-

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 
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niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 
Sedegebi (qarTul enaze) 

 
II. 1. publikaciebi: 
a) saqarTveloSi 

monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 
krebulebi 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 
statiebi 
 

# avtori/ avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 
 
 

 
2 
 
 

 
 
 
3 

T.Suladze, 
T.Shishniashvili, 
V.Margvelashvili, 
M.Makhviladze. 
 
 
 
Japaridze, V.V. 
Margvelashvili, M.N. 
Kalandazde, M.I. 
Shengelia,T.T.Chigladze,  
 
 
 

N.V. Japaridze, M.N. 

Dysbiosis and its 
consequences on 

oral cavity in 
children and 
adolescents 

Georgian medical 
news 

 
 

” Periodontal 
diseases at vitamin 

D-resistant 
Rickets” 

Georgian medical 
news 

05/2015 
 
 
 
 
 
 
 

2015-N2(239) 
 
 
 

       2015-N1-2 

volume 41. 

Tbilisi 
 
 
 
 
 

Tbilisi 
 
 
 

 
Tbilisi 

 

 
3 
 
 
 
 
 
5 
 

 
 
5 
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Kalandazde, V.V. 
Margvelashvili, 
T.T.Chigladze.  

 
“Teeth Caries 

Injuries at 
Vitamin D 

resistant Rickets” 
Herald of the 

Georgian National 

Academy of  

Sciences 

anotaciebi qarTul enaze 

1. D“disbiozebi da maTi gavlena piris Rrus mdgomareobaze bavSvebSi“. statiaSi 
aRwerilia skolamdeli asakis bavSvebSi disbiozebis zegavlena kbilebis 
magari qsovilebis mineralizaciaze da misi korelacia kariesis warmoSobaze. 

2. „parodontis daavadebebi D -vitamin rezistentuli raqitis mqone pacientebSi“.   
statiaSi aRwerilia D -vitamin rezistentuli raqitis mqone 18 wlamde  
bavSvebSi parodontis daavadebaTa gavrceleba da mimdinareobis 
Taviseburebebi.  

3. kbilis kariesuli dazianebebi  D -vitamin rezistentuli raqitis mqone 
pacientebSi“.   statiaSi aRwerilia D -vitamin rezistentuli raqitis mqone 18 
wlamde  bavSvebSi kariesis da misi garTulebebis  gavrceleba da 
mimdinareobis Taviseburebebi.                    

 

II. 2. publikaciebi: 
b) ucxoeTSi 

monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 
saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 
krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 
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anotaciebi qarTul enaze 

 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Leon Bilder, 
Vladimer 

Margvelashvili, 
Harold Sgan-

Cohen, Manana 
Kalandadze, 
Liran Levin, 

Rusudan 
Ivanishvili, Eli E 

Machtei 
 
 

Леус П. А., 
Маргвелашвили 

М.,   
Маргвелашвили 

В., 
Гигинейшвили 
Е.,  Каландадзе 

М 
 
 
 

Nermin Yamalik, 
Secil Karakoca 
Nemli, Eunice 

Carrilho, Simona 
Dianiskova, 
Paulo Melo, 

Anna Lella, Joel 
Trouillet, 
Vladimer 

Margvelashvili. 
 

 
Lela Tsitaishvili, 
Manana 
Kalandadze, 
Vladimer 
Margvelashvili 

 
 
 
 

 

Traumatic dental injuries 
among 12- and 15-year-old 

adolescents in Georgia: 
results of the pathfinder 

study. 
 

Dental Traumatology 
 
 
 
 

Оценка 

стоматологического 

здоровъя детей школъного 

возраста в городах 

Минске, Лъвове и Тбилиси 

с помощъю европейских 

индикаторов.  
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 

ЖУРНАЛ.  
 
 
 
 

Implementation of evidence-
based dentistry into practice: 

Analysis of awareness, 
perceptions and attitudes of 
dentists in the World Dental 

Federation-European 
Regional Organization zone.   
International Dental Journal 

 
 
 

Periodontal Diseases among 
the Adult Population of 
Georgia and the Impact of 
Socio-behavioral Factors on 
Their Prevalence 

Iranian Journal of Public 
Health 

10/2015; 
DOI:10.1111/edt.12236.  
1,60 Impact Factor 
 

 
 
 
 
 
 

    

3 TOM XVI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOL:10.1111/idj.12160 
1,124 Impact Factor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   02/2015; 44(2): 
0,55 Impact Factor 

 
International 
publication 

 
 
 
 

 
 
 
 

Беларусъ:  г 
Минск 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

International 
publication 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Iran 

 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 

      
         
 
 
 
 
 
  5 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

anotaciebi qarTul enaze 

1.  „kbilis travmuli dazianebebi 12-15 wlis mozardebSi saqarTveloSi. kvlevis 



 110 

Sedegebi.“  statiaSi aRwerilia saqarTvelos 5 regionSi (Tbilisi, quTaisi, baTumi, 

axalcixe, marneuli) 12 da 15 wlis asakis bavSvebSi kbilis travmuli dazianebebis 

gavrceleba.  

2. „piris Rrus janmrTelobis Sefaseba skolis asakis bavSvebSi minskSi,lvovsa da 

TbilisSi evropuli indikatorebis daxmarebiT“.  statiaSi aRwerilia kariesis 

gavrceleba da kba indeqsi 6, 12 da 15 wlis asakis bavSvebSi q.q. minskSi,lvovsa da 

TbilisSi. 

3.“mtkicebiTi stomatologiis danergva praqtikaSi. stomatologebis  

informirebulobis, aRqmisa da damokidebulebis analizi msoflio stomatologTa 

federaciaSi. evropis regionaluri organizaciis zona.“ statiaSi gadmocemulia evropis 

6 qveyanaSi (portugalia, TurqeTi, saqarTvelo, poloneTi, safrangeTi, Sveicaria) 
Catarebuli sociologiuri kvlevis Sedegebi mtkicebiTi medicinis Sesaxeb 

stomatologebis informirebuloba da maTi praqtikaSi gamoyeneba. 

4. „ parodontis daavadebebi saqarTvelos zrdasrul mosaxleobaSi da socio-

ekonomikuri da CveviTi faqtorebis zegavlena maT gavrcelebaze.“ statiaSi 
gadmocemulia saqarTvelos mozrdil mosaxleobaSi parodontis daavadebaTa 

gavrceleba,  dadgenilia piris Rrus higienuri indeqsebi da maTi korelaciebi sxvadasxva 

risk-faqtorebTan. 

 
III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

a) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 
 
 

 
2 
 
 

vladimer margvelaSvili 
 
 
 
 
 

vladimer margvelaSvili 
galaqtion maxvilaZe 

manana kalandaZe 

Oral Health Aspects in Georgia 
 
 
 

Evaluation of Edentulism, 

Influence of Socio-economic, 

Behavioral Factors and General 

Health on Prosthetic Status of 

Adult Population of Georgia 

Tbilisi, evropis 
regionaluri 

organizaciis plenaruli 

sxdoma. 
 
 

3rd   EURASIAN  

MULTIDISCIPLINARY  

FORUM, EMF 2015, 19-

21 October 2015, Tbilisi, 

Georgia. 

 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

1.  moxsenebaSi gadmocemuli iyo stomatologiuri daxmarebis xarisxis Sefaseba 
saqarTveloSi da mozrdil mosaxleobaSi ZiriTadi stomatologiuri daavadebebis 

gavrceleba. maTi kavSiri zogierT risk-faqtorebTan. 

2.  moxsenebaSi gadmocemuli iyo saqarTvelos mozrdili mosaxleobis orTopediuli 

stomatologiuri saWiroeba, edentulizmis Sefaseba da socio-ekonomikuri da CveviTi 

faqtorebis zegavlena.  

 

b) ucxoeTSi 

# momxsenebeli/ moxsenebis saTauri  forumis Catarebis  
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momxseneblebi  dro da adgili 
1 
 
 
 
2 
 

Vladimer MargvelaSvili 
 
 
 

Vladimer MargvelaSvili 

 

Oral healthcare of aging 

population in Georgia.  
 
 

Aspects of Oral Health in 

Georgia 

WORLD CONGRESS 2015, 

Tokyo, Japan 
 
 

The 17th International Dental 

Congress, 11th-13th  November 

2015, Cairo City Stars 

International Hotel 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

1. moxsenebaSi gadmocemuli iyo saqarTvelos asakovan mosaxleobaSi (65weli da 

zemoT) stomatologiur daavadebaTa gavrceleba.  

2. moxsenebaSi gadmocemuli iyo stomatologiuri momsaxureobis Sefaseba 
saqarTveloSi da saqarTvelos mosaxleobis sxvadasxva asakobrivi jgufebis 

(bavSvebi, mozrdilebi da moxucebi) stomatologiuri statusi. 

  
IV. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetisa da grantebis gareSe  

Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 
 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis wyaro 
(adgilobrivi 

granti, ucxouri 
granti) 

1 
 
 

    

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 
(qarTul enaze) 

 
 

IV. 2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis wyaro 
(adgilobrivi 

granti, ucxouri 
granti) 

1 
 
 

    

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 
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Terapiis departamenti 

 

samecniero erTeulis xelmZRvaneli –beJan winamZRvriSvili; aleqsandre aladaSvili 

samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

nino mamamTavriSvili - asocirebuli profesori; 

 SaraSiZe nino - asistent profesori; 

rusudan abaSiZe  - asocirebuli profesori; 

alina petriaSvili  - asistent profesori; 

aleqsandre aladaSvili - sruli profesori; 

vaxtang WumburiZe - asocirebuli profesori; 

pavle maWavariani - asocirebuli profesori; 

arCil CuxrukiZe - asistent profesori; 

Tamar kikaliSvili - asistent profesori; 

maka gegenava - asistent profesori; 

elene giorgaZe - asocirebuli profesori. 

 

VII. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi  

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

1 NT-pro BNP-is adreuli 
diagnostikuri da 
prognozuli Rirebuleba 
mwvave koronaruli 
sindromis mqone 

pacientebSi. 

(Tsu-s Sidasafakulteto 

granti) 

dargi-medicina 

aleqsandre aladaSvili, 

Tsu-s Terapiis 
departamentis 
xelmZRvaneli 

1. aleqsandre 
aladaSvili 

2. maka gegenava 
3. arCil CuxrukiZe 
4. zviad kereseliZe 
5. kaxaber ecadaSvili 
6. Tea gegenava 

 

yvela pacients Cautarda standartuli kvlevebi: ekg, troponinis testi, 

eqokardiografia, yvela pacients ganesazRvra NT-proBNP. 
 

pacientTa nawils Cautarda gamneorebiTi eqokardiografia. 

NT-proBNP-is korelaciuri kavSiri ganisazRvra  eqokardiografiul monacemebTan 

(sistolur da diastolur disfunqciasTan), troponinTan. 

pacientebi romlebsac aReniSnebodaT gulis ukmarisoba gamoiTiSnen kvlevidan.  

kvlevis winasawari Sedegebis mixedviT, STEMI da NSTMI-iT hospitalizebuli 

pacientebis 35%, romlebsac ar aReniSnebodaT gulis ukmarisoba momatebuli qondaT NT-

pro BNP. am pacientTa did nawils dinamikaSi gamokvlevis Sedegad aReniSnaT, iseTi 

garTulebebi, rogoric aris ganmeorebiTi iSemiis epizodebi da gulis ukmarisoba. 

kvlevis Sedegebis mix. SegviZlia davaskvnaT, rom NT-pro BNPis adreul gansazRvras 

aqvs prognozuli Rirebuleba gulis iSemiuri daavadebis garTulebebis gamosavlenad.  
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# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

2 
 

kardiovaskuluri 
riskis Sefaseba qalTa 
organizebul populaciaSi 

Mmedicina, 
sicocxlis Semswavleli 
mecnierebebi 

 

beJan winamZRvriSvili nino SaraSiZe 

nina mamamTavriSvili 
rusudan abaSiZe 

dali trapaiZe 

ana kvaracxelia  

nino maxaTaZe 

 
proeqtis mizans warmoadgendakardiovaskuluri riskis Sefaseba pedagog qalTa 

organizebul populaciaSi,maTi damokidebulebisa  da codnis Sefaseba am sakiTxisadmi 

da  ganaTleba personaluri riskis efeqturi marTvis saWiroebis Sesaxeb, 
sisxlZarRvovani garTulebebis Tavidan asacileblad 

proeqti moicavda erTmomentian, aRwerilobiTi dizainis raodenobriv 

kvlevas,randomuli meTodiT sakvlevi umaRlesi saswavleblis da am dawesebulebaSi 

gamosakvlevi kontingentis SerCeviT. 

SerCevis CarCod gamoyenebul iqna saqarTvelos statistikis erovnuli samsaxuris 

monacemebi (2013–14ww saswavlo wlis dasawyisisaTvis)–pedagogebis(m.S. qalebis) 

raodenoba zogadsaganmanaTleblo  dawesebulebebSi da profesor–maswavlebelTa 

ricxovnoba umaRles saganmnaTleblo dawesebulebebSi. 

SerCevis nimuSi gamoTvlil iqna mravalindikatoriani kvlevis meTodikis 

gaTvaliswinebiT,orientacia aRebul iqna arteriul hipertenziaze,romlis gavrcelebis 

maCvenebeli cnobilia .gamosakvlevi kontingenti 300 qaliT umaRles saganmnaTleblo 

dawesebulebebSi. 

kvlevis instrumenti struqturirebuli kiTxvari (interviueris Sesavsebad) da 

TviTadministrirebadi kiTxvari,SfoTvisa da depresiis sakriningod 

xarisxobrivi kvlevis instrumentad SerCeul iqna fokus–jgufis diskusia,monawileTa 

raodenoba 8  jgufSi.monawileTa SerCeva da rekrutireba standartuli 

meTodologiiT.jgufis homogenurobis mizniT - diskusia  erTi  asakobrivi jgufis 

qalebSi. 

gamosakvlevi kontingentis dazusteba–SerCevis nimuSis saxiT-2015 wlis ivnisi 

   qalaq Tbilisis randomulad SeirCa   umaRles  saganmanaTleblo saswavlebeli-

javaxiSvilis saxelobis saxelmwifo universiteti,aseve SeirCa 3 fakulteti-zust da 

sabunebismetyvelo mecnierebaTa fakulteti,socialur da politikur mecnierebaTa 

fakulteti ,ekonomikisa da biznesis fakulteti da administracia. pedagogi qalebis  

randomulad SerCeva raodenobrivi kvlevisaTvis nawilobrivad ganxorcielda,SerCevis 

CarCod gamoyenebul iqna unuversitetSi momuSave qalTa sia-900 qali,aRniSnuli 

mimarTulebebis qalTa proporciuli raodenobis gaTvaliswinebiT.kvlevis 

popularobis gamo saxelmwifo universitetis TanamSromelTa Soris,garkveuli 

kontingenti gamokvleul iqna Sercevis gareSe,m.S. ramodenime mamakaci.aRniSnuli 
SezRudva sakvlevi populaciis SerCeevis procesSi ar unda ganvxiloT sistemur 

Secdomad. 

 aRniSnul dawesebulebaSi qalebis SerCeva xarisxobrivi kvlevisaTvis anu fokus–
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jgufis dikusiisaTvis(,,snoubolingi’’ da winaswari SerCeva) da savaraudo pirTa  

rekrutireba ganxorcielda raodenobrivi kvlevisaTvis SerCeul qalebs Soris,50-60ww 

asakobriv jgufSi. 

nimuSi: 300 qali-raodenobrivi kvlevisaTvis; 8 qali-fokus jgufis diskusiisaTvis 

kvlevis mosamzadebeli etapi-2015 wlis ivlisi 

 Seiqmna epidemiologiurikiTxvarida fokus–jgufis gzamkvlevi,aseve SfoTvisa da 

depresiis saskriningo Skala(ix.danarTi) 

  dakompleqtda 2 epidemiologiuri jgufi -(2 mkvlevari da 1 supervaizori 

jgufSi).mkvlevarebad jgufSi CarTuli iyo ori studenti 

  2dRiani treiningi-2015 wlis 17 -18 ivliss.meore dRe mieZRvna   kiTxvaris 

gamocdas velze, kvlevis interesebis gaTvaliswinebiT,misi adaptirebis 

saWiroebaTa gamosavlenad da aseve datrenirebuli mkvlevarebis savele 

muSaobis unar-Cvevebis Sesafaseblad.kiTxvaris adaptirebis saWiroeba ar 

damdgara. 

 sakvlevi mowyobilobebiT jgufebis aRWurva  

kvlevis etapi-2015 wlis    ivlisi-agvisto-seqtemberi 

gamosakvlevi kontingentis mowveul iqna kvlevaze-universitetis sazogadoebasTan 

urTierTobis samsaxuris daxmarebiT. kvleva mimdinareobda universitetis 1-li 

korpusis 0 sarTulze ,auditoriaSi.kvleva mimdinareobda dilis 9 saaTidan 17 saaTamde. 

kvleva moicavda:epidemiologiuri kiTxvaris Sevsebas,arteriuli wnevis 

gazomvas,antropometrias,sxeulis masis indeqsis gamoTvlas, eleqtrokardiografiul  

kvlevas,misi monacemebisdakodirebiT minesotis kodiT,SfoTvisa da depresiis 
saskriningo TviTSevsebadi kiTxvaris darigebas da Sevsebas 

kvlevaze argamoxmaurebuli pirebi(non-response persons) 7 piri,gamokvleul iqna 

gansakuTrebul reJimSi-adgilze 

fokus–jgufis diskusia Catarda 4 seqtembers,jgufSi iyo 8 qali 50—60 ww asakis 

gansakuTrebulad unda aRiniSnos saganmanaTleblo aqtivobebis ganxorcieleba kvlevis 

procesSi da saganmanaTleblo masalebis darigeba,romelic exeboda hipertenziis 

Taviseburebebs qalTa Soris da personaluri kardiovaskuluri riskis Sefasebas. 

kvlevis Sedegebis Sefasebisa  da rekomendaciaTa SemuSavebis etapi-2015 wlis 

oqtomberi-noemberi 

monacemTa bazis Seqmna, damuSaveba,fokus–jgufis diskusiis transkriptis dabeWdva 
SfoTvisa da depresiis TviTadministrirebadi kiTxvaris damuSaveba 

kvlevis  Sedegebi: 

gamoxmaurebakvlevaze -48,9%. 

 saSualoasaki -51 ,2 w 

  30-39 ww – 13%,40-49ww – 29%, 50-59ww – 40%, 60-69 ww – 18%; 
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 arteriulihipertenzia-58,9% 

 Warbiwona-33,6% 

 simsuqne-29,2% 

 marilisWarbimoxmareba-28,9% 

 Tambaqos moxmareba-23,0% 

 hipodinamia-40,3% 

 damZimebuli sameanoa namnezi-43,7% 

 SfoTvisa da depresiis simptomatika-65,5%(m.S.70% klinikuri da 30% subklinikuri 

formebi) 

 klinikuri formebi asakobrivi jgufebis mixedviT:30-39ww 37% ;40-49ww-72%;50-59ww-

64%;60-69ww-36% 

qcevisdefeqtebihipertenziismarTvisas (mcdari damokidebuleba problemisadmi, 

normuli maCveneblebis ar codna, xangrZlivi mkurnalobis sargeblis Sesaxeb 

informaciis deficiti da a.S.) -94. 

 
 

I.2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

1 
 

   

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

 
 

I. 3. saxelmwifo grantiT (rusTavelis fondi) dafinansebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasaxe-

leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

 
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

    

dasrulebuli proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi (qarTul 
enaze) 

VIII. 4. 

2 
proeqtis dasaxe-
leba mecnierebis 

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 
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dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 
Sedegebi (qarTul enaze) 

 
II. 1. publikaciebi: 
a) saqarTveloSi 

monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 
saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

     

anotaciebi qarTul enaze 

 
 

II. 2. publikaciebi: 
b) ucxoeTSi 

monografiebi 
 
# avtori/avtorebi monografiis gamocemis adgili, gverdebis 
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saTauri gamomcemloba raodenoba 
1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 
saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 
krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 

Trapaidze D. MD, 

Tsinamdzgvrishvili B. 

Prof., AbesadzeT.MD, 

SharashidzeN.Prof. 

Shengelia L MD MpH,  

Tsiklauri K.  Abesadze 

T. MD 

 

 

Tsinamdzgvrishvili B. 

Prof.,TrapaidzeD.MD,S

harashidzeN.Prof. 

Shengelia L .MD MpH 

Tsiklauri K. 
 
 
 
 
 
 
 

N. SHARASHIDZE, L. 

GUJEJIANI, Z. 

PAGAVA, G. 

SAATASHVILI 
 
 
 

9th International 

Meeting of French 

Society of Hypertension  

Arterial Hypertension 

and its risk-factors in 

women population 
 
 
 
 
 
 
 
 

9th International 

Meeting of French 

Society of Hypertension 
 

Anxiety and depression-

cardiovascular  risk-

factors in women 

population 
 
 
 
 
 

9th International 

Meeting of French 

Society of Hypertension 

Gender differences in 

early outcomes 

following PCI in 

December 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

December 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
December 2015 
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4. 

 

 

 

Sharashidze, N.;  

Gujejiani, L.; Pagava, Z.; 

Saatashvili, G. 

 
 

 

different age 

groups of patients with 

STEMI 
 
 

Journal of 
Hypertension: 

 GENDER 

DIFFERENCES IN 

PROGNOSTIC VALUE 

OF CO-MORBIDITIES 

IN PATIENTS WITH 

ACUTE CORONARY 

SYNDROMES 

WITHOUT HISTORY 

OF ANGINA 

PECTORIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
June 2015 
 
 

 

anotaciebi qarTul enaze 

 
statiebi 
 

# avtori/ avtorebi 
statiis saTauri, 

Jurnalis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 

Gujejaini L., 

Sharashidze 

N., 

 Pagava Z., 

Mamatsahvili 

M., 

Aladashvili 

L.,  

Taboridze I., 

Saatashvili G  

 
 
 
 
 
n.mamamTavriSvili, 
r.abaSiZe,  
n.SaraSiZe                                                                                        

 

GENDER 
RELATED 
DIFFERENCES IN 
OUTCOMES 
FOLLOWING 
PERCUTANEOUS 
CORONARY 
INTERVENTIONS 
IN DIFFERENT 
AGE GROUPS OF 
PATIENTS WITH 
ST – ELEVATION 
ACUTE 
MYOCARDIAL 
INFARCTION  

 

European Scientific 
Journal  
 
ak. nino  
mikrovaskuluri 
daavadebis 
diagnostikisa da 
marTvis sakiTxisaTvis 
ak. nino javaxiSvilis 
sax.samecniero-
praqtikuli Jurnali.  
eqsperimentuli da 
klinikuri medicina 

, Vol 
11, 
No 6 

(2015) 

 ISSN: 
1857 
– 
7881 
(Print) 
e - 
ISSN 
1857- 
7431 
 
 
 

 N3 2015w 
 

European 
Scientific Institue 

ESI 
Portugal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tbilisi 

PP.32 -42 
10gv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gv 22-27 
6gv. 
 
 
 

http://journals.lww.com/jhypertension/toc/2015/06001
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anotaciebi qarTul enaze 

# avtori/ avtorebi 
statiis saTauri, 
Jurnalis/krebu-
lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 

 Gegenava Maka, 
Gegenava Tea, 
Kavtaradze George 

 
 
 
 
 
 
 

Z. Kirtava, T. Gegenava, 
M. Gegenava 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gegenava Tea.  
Gegenava Maka, Kirtava 

Zviad 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gegenava T, Gegenava 
M., Kavtaradze G, 
Uchaneishvili Z 
 

„Cardiovascular 
disease risk-factors in 

patients with 
schizophrenia The 

European Journal of 
Cardiovascular 
Prevention and 
Rehabilitation 

(EJCPR),  
 

 Mobile 
Telemonitoring for 

Arrhythmias in 
Outpatients in the 

Republic of Georgia, 
Brief Report of a Pilot 
Study.Telemedicine  
and e-health : the 

official journal of the 
American 

Telemedicine 
 
 
 
 
 

Arrhythmia 
telemonitoring in 
symptomatic and 

asymptomatic 
patients in Georgia 
(Republic of) Pacing 

and Clinical 
Electrophysiology  

  
 
 

Pulmonary  Artery 
Pressure in 

Postmenopausal 
Women Cor et Vasa,  

 
 

Volume 18, 
Supplement 1-

ejcpr.sagepub.com  
p422, 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

07/2012; 18(7):570-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volume 34, Issue 11, 
pages 1307–1361, 

O054 pp42-43 
 
 
 
 
 
 
 

Volume 52, May 
2010, PP 92  

 

  

anotaciebi qarTul enaze 

# avtori/ avtorebi 
statiis saTauri, 
Jurnalis/krebu-
lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

E. Giorgadze  Effectof Aromatase  
 

aprili 2015  
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2 
 
 
 

N. Khachidze, , M. 
Tsagareli,  
N. Dolidze, 
N. Sharikadze,   T. 
Sulikashvili,   N. 
Jeiranashvili 
 
 
 
elene gioraZe 

Inhibitors on Bone 
Mineral Density in  
Patients with Breast  
Cancer 
  

 
 
 
 

современные 
апгоритмы управления 
сахарным диабетом 2-
го типа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ендокринология 
№2  

milani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 

 
III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

a) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

vaxtang 
WumburiZe/aleqsandre 

aladaSvili 
 
 
 
 

vaxtang 
WumburiZe/aleqsandre 
aladaSvili (Sexvedris 

Tavjdomare) 
 
 
 
 
 

vaxtang WumburiZe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vaxtang WumburiZe 

Aarakardiuli qirurgiis 
marTvis saerTaSoriso 

rekomendaciebis danergva 
 

Evropis kardilogTa 
sazogadoebis 

saerTaSoriso grand 
kursi 

 
E 
 
 

  eqsforji: axali, 
fiqsirebuli, sammagi 
kombinacia arteriuli 

hipertenziis samkurnalod 
H 
 
 
 

hiperlipidemiis 
kombinirebuli 

Terapia:rozuvastatin/ezet
imibis kombinacia 

 
 

12.05.2015, Tbilisi 
 
 
 
 
 

   6-7 noemberი, Tbilisi 
 
 
 
 
 
 
 

04.12.2015, Tbilisi 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.12.2015, Tbilisi 
 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 
 

   

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

# momxsenebeli/ moxsenebis saTauri  forumis Catarebis  
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momxseneblebi  dro da adgili 
 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
 
 

    
  
 
 
  4 

 

 
  elene giorgaZe 
 
 
 
 
elene giorgaZe  
 
 
elene giorgaZe 
 
 
 
 
 
 
 
 
elene giorgaZe 
 

 
glinidebis adgili 
msoflios wamyvan 
gaidlainebSi 
 
 
 
EASD Postgraduate 
Course 
 
 
Saqriani diabeti 
 
 
 
diabetis mkurnaloba 
dRes da samomavlo 
perspeqtivebi 
 
 
sitagliptini klinikur 
praqtikaSi 

 
13 Tebervali, Tbilisi 
 
 
 
 
 
28-30 maisi, Tbilisi 
 
23 ivnisi, Tbilisi 
 
 
 
27 oqtomberi 
 
 
 
 
13 noemberi 

 

b) ucxoeTSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 

Nnino SaraSiZe 
 
 
 
 
 
vaxtang WumburiZe, Tamar 
kikaliSvili 

GENDER DIFFERENCES IN 
PROGNOSTIC VALUE OF CO-
MORBIDITIES IN PATIENTS 
WITH ACUTE CORONARY 
SYNDROMES WITHOUT 

HISTORY OF ANGINA PECTORIS 
 
saerTaSoriso 
rekomendaciebis Targmani 
da maTi danergvis 
Taviseburebebi 

ESH 2015, June, 2015 
 
 
 
 
 
18-20 ianvari 2015, evropis 
gulis saxli, 

sofia antipolisi, 
safrangeTi 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 

 
 
elene   giorgaZe 

 
 
 
 
 

elene   giorgaZe 
 
 
 
 

elene   giorgaZe 

 
 

Современные подходы к 
лечению больных сахарным 
диабетом 2-го типа 

 
 

51st Annual Meeting of 
the Study of Diabetes 
 
 
 
Постпрандиальная 
гирергликемия. роль глинидов 

 
 
 

19.05.2015 odesa 
 
 
 
14-18 seqtemberi, 
stoqholmi 
 
 
 
6 noemberi 
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 в лечении сахарного  
диабета  2-го типа 

 
 IV. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetisa da grantebis gareSe  

Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 
 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis wyaro 
(adgilobrivi 

granti, ucxouri 
granti) 

 
1 
 
 

 
melatoninis zemoqmedeba 
hormonalur speqtrze da 
Zilis darRvevaze 
simsuqniT daavadebul 
qalTa populaciaSi 
 
 

 
 
 

elene giorgaZe 

 
 
 

ana malazonia 

 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis wyaro 
(adgilobrivi 

granti, ucxouri 
granti) 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„narlapreviris 
farmakokinetikis 

Sefasebis Ria kvleva 
paralelur jgufebSi 

narlapreviris erTjeradi 
peroraluri dozis 200 mg 

daniSvnisas da 
kombinaciaSi 

ritonavirTan 100 mg, 
pacientebSi RviZlis 

funqciis darRveviT da 
maT Sesabamis janmrTel 

moxaliseebSi“ 
 

“TD-1792 –is gamoyenebis 
usafrTxoebis da 

farmakokinetikis Sefaseba 
Tirkmlis ukmarisobis 

sxvadasxva stadiis mqone 
pacientebSi da maT 
Sesabamis janmrTel 

moxaliseebSi” 
 

"HZC113782: klinikuri 
Sedegebis kvleva saSualo 

simZimis filtvebis  
qronikuli obstruqciuli 

daavadebis (fqod) mqone  
subieqtebSi 

gadarCenadobaze 
flutikazonis 

furoatis/vilanterolis 
sainhalacio fxvnilis 

Tamar 
kikaliSvili 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tamar 
kikaliSvili 

 
 
 
 
 
 
 

vaxtang 
WumburiZe 

 
 
 
 
 
 
 
 

vaxtang 
WumburiZe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vaxtang 
WumburiZe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tamar 
kikaliSvili 

 
 
 
 
 
 

Uucxouri granti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uucxouri granti 
 
 
 
 
 
 

ucxouri granti 
 
 
 
 
 
 
 
 

U 
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4 

100/25 mkg efeqtis 
Sesadareblad 

placebosTan    anamnezSi 
gulsisxlZarRvTa 

daavadebis an  
gulsisxlZarRvTa 

daavadebis gazrdili 

riskis dros" 
 

“liqsenaditiT 
mkurnalobis fonze 
kardiovaskuluri 

movlenebis Sesafaseblad, 
me-2 tipis diabetis mqone 

pacientebSi mwvave 
koronaruli sindromis 

gadatanis Semdeg” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vaxtang 
WumburiZe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tamar 
kikaliSvili 

qeTevan 
lekiSvili, 

marina aglaZe 
 
, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ucxouri granti 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 
(qarTul enaze) 

 
Kkonfidencialuria (multicentruli klinikuri kvlevebi) 

 

 

IV. 2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis wyaro 
(adgilobrivi 

granti, ucxouri 
granti) 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 

„ randomizebuli, ormagad-

brma, placeboTi 

kontrolirebuli, 
paraleluri jgufebis 
momcveli kvleva 
alirokumabis 

(SAR236553/REGN727) 
efeqtis Sesafaseblad 
kardiovaskuluri 
movlenebis ganviTarebaze 

pacientebSi, romlebsac 
axali gadatanili aqvT 
mwvave koronaruli 

sindromi“ 
 

„randomizebuli, ormagad–

brma, placebo–

kontrolirebuli, 
multicentruli kvleva 

MK-3102–is mkurnalobisas 
kardiovaskularuli 
gamovlinebis Sefasebis 

vaxtang 
WumburiZe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vaxtang 
WumburiZe 

 
 
 

Tamar 
kikaliSvili  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tamar 
kikaliSvili  

 
 
 
 

Uucxouri granti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uucxouri granti 
 
 
 
 
 
U 
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3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

kvleva, tipi 2 Saqriani 

diabetis mqone pacientebSi, 

romlebic MK-3102  

mkurnaloben“ 
 

„randomizirebuli, 

ormagad-brma, placeboTi 

kontrolirebadi, 
paralelur jgufSi 
mimdinare kvleva 

kardiovaskularuli 
Sedegebis Sesafaseblad 

erTuglifloziniT (MK-

8835/PF-04971729) 

mkurnalobis fonze tipi 2 
Saqriani diabetis da 

dadgenili sisxlZarRvTa 
daavadebis mqone 

subieqtebSi“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

vaxtang 
WumburiZe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tamar 
kikaliSvili  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ucxouri granti 

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

 
Kkonfindecialuria (mimdinare klinikuri kvelevbi) 
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urologiis departamenti 

samecniero erTeulis xelmZRvaneli - Teimuraz CigogiZe.  

samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

sruli profesori Teimuraz CigogiZe 

asocirebuli profesori gogi Jvania,  

asistent profesori Teimuraz doWviri.  

 

* saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# 

gegmiT gaTvaliswinebuli 
da Sesrulebuli 

samuSaos dasaxeleba 
mecnierebis dargisa da 

samecniero mimarTulebis 
miTiTebiT 

samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

1 
 
 

   

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 

 

2 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 
 

* saxelmwifo grantiT dafinansebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

    

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

2 proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

 

* publikaciebi: 

a) saqarTveloSi 

monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 
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saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

     

anotaciebi 

 
                               b) ucxoeTSi 

monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

krebulebi 
 
# avtori/avtorebi krebulis gamocemis adgili, gverdebis 



 127 

saxelwodeba gamomcemloba raodenoba 
1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

Gverd-
ebis 

raode-
noba 

1 

A. Pertia,  
G. Khvadagiani 
T. Chigogidze 
G-J.Khvadagiani 
L. Managadze 

A long-term experiences 
with Sigma-rectum pouch 

(Mainz-Pouch  II) 
EAU XV kongresi 

20-24 marti. 

2015 weli. 
madridi. 
espaneTi 

posteri 
10 gv. 

2 Чигогидзе Т. 
 Дочвири Т. 
Мшвилдадзе Ш. 
Габуниа Н. 

„ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ 

ЛЕЧЕНИЕ 

ИНФРАВЕЗИКАЛЬНОЙ 
ОБСТРУКЦИИ ПРИ 

УРЕТЕРОЦЕЛЕ С 
ПРИМИНЕНИЕМ 

ГОЛЬМИЕВОГО 
ЛАЗЕРА.“ 

Эндоскопическая 

хирургия. Перспективы 

развития//Материалы I-
ой республиканской 

научно-практической 

конференции с 

международным 

участием. Минск, 21-22 
мая 2015 года.// 
moxsenebiT 

Минск – 2015г. 104-105 

3 M.Alibegashvili 
N. Veshapidze 
L. Ramishvili 
M. Gordeziani 
T. Chigogidze 
N. Gabunia 
A. Khazaradze 
N. Kotrikadze 

Change of Erythrocytes 
Transport Function in 
Blood of Men with Prostate 
Adenocarcinoma (before 
and after Plastic 
Orchiectomy) 

Journal of Cancer 
Therapy//Vol.6 No.15, 

December 23, 2015 

Published Online 1249-
1253  

2015 wlis 20-24 marts, q. madridSi (espaneTi) Catarda evropis urologTa XV kongresi, 

sadac monawileobda urologiis departamentis sruli profesori Teimuraz CigogiZe, 

gakeTda sastendo moxseneba: sigma-reqtum pauCi (xelovnuri Sardis buStis formireba) 

da aRniSnuli meTodiT operaciis Semdgomi  Soreuli Sedegebis analizi. Tema: „A long-
term experiences with Sigma-rectum pouch (Mainz-Pouch  II)“. 

 
 

* samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

a) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 oTar qerqaZe, 
giorgi SaraSeniZe, 
valeri StaaZe, 
Teimuraz CigogiZe, 
laur managaZe 

VII poliprofiluri samedicino 
konferencia `klinikuri praqtikis 

saerTaSoriso 
standartebi~//ureTeroceles 

qirurgiuli mkurnaloba lazeris 
me|SveobiT//moxseneba 

14-22 Tebervali          
2015 w. bakuriani 

2 valeri StaaZe, VII poliprofiluri samedicino 14-22 Tebervali          

http://www.scirp.org/journal/articles.aspx?searchCode=Manana+Alibegashvili&searchField=authors&page=1&SKID=0
http://www.scirp.org/journal/articles.aspx?searchCode=Nato+Veshapidze&searchField=authors&page=1&SKID=0
http://www.scirp.org/journal/articles.aspx?searchCode=Liana+Ramishvili&searchField=authors&page=1&SKID=0
http://www.scirp.org/journal/articles.aspx?searchCode=Manana+Gordeziani&searchField=authors&page=1&SKID=0
http://www.scirp.org/journal/articles.aspx?searchCode=Teimuraz+Chigogidze&searchField=authors&page=1&SKID=0
http://www.scirp.org/journal/articles.aspx?searchCode=Nino+Gabunia&searchField=authors&page=1&SKID=0
http://www.scirp.org/journal/articles.aspx?searchCode=Ana+Khazaradze&searchField=authors&page=1&SKID=0
http://www.scirp.org/journal/articles.aspx?searchCode=Nanuli+Kotrikadze&searchField=authors&page=1&SKID=0
http://www.scirp.org/journal/Home.aspx?IssueID=7336
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giorgi SaraSeniZe, 
oTar qerqaZe, 
Teimuraz CigogiZe 
 

konferencia `klinikuri praqtikis 
saerTaSoriso 

standartebi~//uraxusis 
simsivne//moxseneba 

2015 w. bakuriani 

3 giorgi SaraSeniZe, 
valeri StaaZe, 
oTar qerqaZe, 
Teimuraz CigogiZe 
 
 
 

VII poliprofiluri samedicino 
konferencia `klinikuri praqtikis 

saerTaSoriso 
standartebi~//`leiomiomis amokveTa 

paravezikaluri sivrcidan~ 

14-22 Tebervali          
2015 w. bakuriani 

4 moderatori: 
Teimuraz CigogiZe 
 

pirveli saerTaSoriso seminari// 
uroliTiazis Tanamedrove 

mkurnaloba: axali teqnologiebi, 
Cvenebebi da koncefcia//seqcia -

uroliTiazis metaboluri 
Sefaseba da medikamenturi 

mkurnaloba.// 

30-31 maisi 2015 weli 
Tbilisi 

5 Teimuraz CigogiZe 
lavrenti managaZe 
 

saqarTvelos urologTa 
asociaciis yovelwliuri kongresi 

_ `urologiuri daavadebebis 
marTvis Tanamedrove 

principebi~//`saqarTveloSi Sardis 
derivaciis ganviTarebis mokle 

istoriuli mimoxilva~// 
moxsenebiT 

15-16 dekemberi  
2015 weli, 

Tbilisi, saqarTvelo. 

6 gia xvadagiani 
Teimuraz CigogiZe 
lavrenti managaZe 
 

saqarTvelos urologTa 
asociaciis yovelwliuri kongresi 

_ `urologiuri daavadebebis 
marTvis Tanamedrove 

principebi~//`Sardis derivaciis 
Tanamedrove meTodebi: Cvenebebi, 
teqnika, Sedegebi~// moxsenebiT 

15-16 dekemberi  
2015 weli, 

Tbilisi, saqarTvelo. 

7 nino TurmaniZe 
Teimuraz CigogiZe 
mzevinar nasaraia 
aleko xelaia 
 

saqarTvelos urologTa 
asociaciis yovelwliuri kongresi 

_ `urologiuri daavadebebis 
marTvis Tanamedrove 

principebi~//`sonografiis roli 
qalebSi ureTris paTologiebis 

diagnostikaSi~// moxsenebiT 

15-16 dekemberi  
2015 weli, 

Tbilisi, saqarTvelo. 

8 moderatori: 
Teimuraz CigogiZe 

saqarTvelos urologTa 
asociaciis yovelwliuri kongresi 

_ `urologiuri daavadebebis 
marTvis Tanamedrove 

principebi~//sesia: Sardis buStis 
kibos qirurgiuli mkurnaloba// 

15-16 dekemberi  
2015 weli, 

Tbilisi, saqarTvelo. 

1. 2015 wlis 14-22 Tebervals, bakurianSi Catarda VII poliprofiluri samedicino 

konferencia „klinikuri praqtikis saerTaSoriso standartebi“ universitetis 

rezidentebma valeri StaaZem, giorgi SaraSeniZem, da oTar qerqaZem urologiis 
departamentis sruli profesoris Teimuraz CigogiZis xelmZRvanelobiT gaakeTes 

moxsenebebi Temebze: „ureTeroceles qirurgiuli mkurnaloba lazeris 

meSveobiT“, „uraxusis simsivne“ da „leiomiomis amokveTa paravezikaluri 

sivrcidan“. samive SemTxvevaSi operaciuli teqnika demonstrirebuli iyo video 

filmebiT. 

2. 2015 wlis 30-31 maiss  q. TbiliSi Catarda pirveli saerTaSoriso seminari 
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„uroliTiazis Tanamedrove mkurnaloba: axali teqnologiebi, Cvenebebi da 

koncefcia“. aRniSnul seminarze erT-erTi seqciis - „uroliTiazis Sefaseba da 

medikamenturi mkurnaloba“ moderatori iyo urologiis departamentis sruli 

profesori Teimuraz CigogiZe. 

3. 2015 wlis 15-16 dekembers q. TbiliSi Catarda saqarTvelos urologTa asociaciis 

yovelwliuri kongresi „urologiuri daavadebebis marTvis Tanamedrove 

principebi“. aRniSnul kongresze universitetis emeretusis lavrent managaZis 
TanamonawileobiT moxsenebiT gamovida urologiis departamentis sruli 

profesori Teimuraz CigogiZe TemiT: „saqarTveloSi Sardis derivaciis 

ganviTarebis mokle istoriuli mimoxilva“. aRniSnul kongresze profesorma 

Teimuraz CigogiZem aseve moxseneba gaakeTa Temaze: „Sardis derivaciis 

Tanamedrove meTodebi: Cvenebebi, teqnika, Sedegebi“. amave kongresze Teimuraz 

CigogiZis TanaavtorobiT aseve moxseneba gakeTda  Temaze: „sonografiis roli 

qalebSi ureTris paTologiebis diagnostikaSi“. 

4. 2015 wlis 15-16 dekembers q. TbiliSi Catarda saqarTvelos urologTa asociaciis 

yovelwliuri kongresi „urologiuri daavadebebis marTvis Tanamedrove 

principebi“. aRniSnul kongresze erT-erTi sesiis - „Sardis buStis kibos 

qirurgiuli mkurnaloba“ moderatori iyo urologiis departamentis sruli 

profesori Teimuraz CigogiZe. 
 

b) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 A. Pertia,  
G. Khvadagiani T. 
Chigogidze 
G-J.Khvadagiani 
L. Managadze 
 
 

A long-term experiences with Sigma-rectum 
pouch (Mainz-Pouch  II) 

20-24 marti.  

2015 weli.  
q. madridi. espaneTi 

2 Чигогидзе Т. 
 Дочвири Т. 
Мшвилдадзе Ш. 
Габуниа Н. 

„ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

ИНФРАВЕЗИКАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ 
ПРИ УРЕТЕРОЦЕЛЕ С ПРИМИНЕНИЕМ 

ГОЛЬМИЕВОГО ЛАЗЕРА.“ 
//Эндоскопическая хирургия. Перспективы 

развития// 
 
 

21-22 мая 2015 года. 
Минск. 

1. 2015 wlis 20-24 marts, q. madridSi (espaneTi) Catarda evropis urologTa XV kongresi, 

sadac monawileobda urologiis departamentis sruli profesori Teimuraz CigogiZe, 

gakeTda sastendo moxseneba: sigma-reqtum pauCi (xelovnuri Sardis buStis formireba) 

da aRniSnuli meTodiT operaciis Semdgomi  Soreuli Sedegebis analizi. Tema: „A long-

term experiences with Sigma-rectum pouch (Mainz-Pouch  II)“.  

2. 2015 wlis  21-22 maiss,  q. minskSi (belorusia) Catarda samedicino samecniero 

konferencia „ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ“. aRniSnul 

konferenciaze moxsenebiT gamovida urologiis departamentis asistent-profesori 
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Teimuraz doWviri, TemiT: „ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИНФРАВЕЗИКАЛЬНОЙ 

ОБСТРУКЦИИ ПРИ УРЕТЕРОЦЕЛЕ С ПРИМИНЕНИЕМ ГОЛЬМИЕВОГО ЛАЗЕРА“. moxseneba 

Seexo ureTeroceles holmiumis laziT mkurnalobis Tanamedrove axal meTodikas. 

Sesabamisad aRniSnuli moxseneba statiis saxiT ganTavsda internetSi saitze:  

http://www.vip-clinic.by/upload/medialibrary/42e/endovideo2015.pdf 

 
* saqarTvelos saxelmwifo biujetisa da grantebis gareSe  

Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 
 

# 

gegmiT gaTvaliswinebuli 
da Sesrulebuli 

samuSaos dasaxeleba 
mecnierebis dargisa da 

samecniero mimarTulebis 
miTiTebiT 

samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

1 
 
 
 

prostatis simsivnuri 
transformaciis kvleva. 

medicinis mecnierebaTa 
doqtori, profesori 
Teimuraz CigogiZe, 

biologiis mecnierebaTa 
doqtori, profesori nana 
kotrikaZe da medicinis 
mecnierebaTa doqtori, 
profesori lavrenti 

managaZe. 

sabunebismetyvelo 
mecnierebaTa fakultetis, 
biologiis departamentis, 

ujreduli da 
molekuleri biologiis 
mimarTulebis akademiuri 

personalis 9 
warmomadgeneli 

urologiis kaTedraze 2015 wels biologiis fakultetTan erTad mimdinareobda 
samecniero muSaoba Temebze: 1. `prostatis simsivneebi da maTi kvlevis molekuluri 
aspeqtebi~. qve Tema: `prostatis simsivneebiT daavadebuli adamianebis sisxlis 
metaboluri paramagnituri centrebis Seswavla~; 2. `Tirkmlis endogenuri cilovani 
fraqciis Seswavla~ da sxv. aRniSnul kvlevebTan dakavSirebiT urologiis 
departamentis sruli profesoris Teimuraz CigogiZis TanaavtorobiT Jurnal _ 
Journal of Cancer Therapy//Vol.6 No.15, December 23, 2015. (Google-based Impact Factor: 0.53) 
gamoqveynda naSromi: `Change of Erythrocytes Transport Function in Blood of Men with Prostate 
Adenocarcinoma (before and after Plastic Orchiectomy)~ // Published Online. sadac ganxilulia 
eriTrocitebis satransporto funqciis cvlilebebi prostatis simsivniT 
daavadebul pacientebSi plastikuri operaciis: `orxeqtomiis~ win da Semdgom 
periodSi.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vip-clinic.by/upload/medialibrary/42e/endovideo2015.pdf
http://www.scirp.org/journal/Home.aspx?IssueID=7336
http://www.scirp.org/journal/Journalcitationdetails.aspx?JournalID=125
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onkologiis departamenti  

afilirebuli klinika - universaluri samedicino centri (yofili Sps onkologiis 

nacionaluri centri) misamarTi: lisis tba, 0186 Tbilisi, saqarTvelo. 

samecniero erTeulis xelmZRvaneli profesori  - rezo gagua 
samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba 

profesori - rezo gagua 

asistent-profesori - Tamar ruxaZe 
 

VIII. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi  

(exeba samecniero-kvleviT institutebs) 
 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

1 
 

onkologiur pacientTa 
saWiroebebisa da 

cxovrebis xarisxis 

Sefaseba, misi 
mniSvnelobis gansazRvra 
da praqtikuli Sefaseba 

samedicino momsaxureobis 

dros saqarTveloSi - Tsu 
Sida sauniversiteto 

biujetiT dafinansebuli 
proeqti 

saqarTvelos saxelmwifo 
biujetis dafinansebiT 

2015 wels departamentSi ar 
Sesrulebula samecniero-

kvleviTi proeqti 

 
profesori - rezo gagua 

Tamar ruxaZe - Tsu 
medicinis fakultetis 
onkologiis 
departamentis asistent 

profesori, medicinis  

doqtori, onkologi, 
paliatiuri 
mzrunvelobis 
saerTaSoriso eqsperti 

Tamar lekaSvili - Tsu 
medicinis fakultetis 
klinikuri da 
transilaciuri 
medicinis sadoqtoro 
programis doqtoranti 

naTia joxaZe - Tsu 
medicinis fakultetis 
klinikuri da 
transilaciuri 
medicinis sadoqtoro 
programis doqtoranti 

kvlevis mizans warmoadgens pacientTa cxovrebisa da  samedicino momsaxureobis 
xarisxis gaumjobeseba saerTaSorisod aRiarebuli pacientTa cxovrebis xarisxis 

Sefasebis kiTxvaris danergvis da monacemTa bazis Seqmna/dauSavebis gziT. aRniSnuli 
kvleva aseve efeqturia onkologiur pacientTa samedicino Tu socialuri saWiroebebis 

adekvatur SefasebaSi da Sesabamisi programebis dagegmva/ganxorcielebaSi.  
kvlevis miznis misaRwevad mkvlevarTa jgufis amocanas warmoagens  saqarTvelos 

populaciaSi orive sqesis ZiriTadi lokalizaciis simsivneebis (qalebSi ZuZus da 

mamakacebSi filtvis simsivneebis) diagnozis mqone pacientebis cxovrebis xarisxis 

Sefaseba da gaanalizeba.  
amJamad mimdinareobs kvlevis Sedegebis Sesabamisi rekomendaciebis formireba da 

wardgena jandacvis organizatorebisaTvis, amasTan samecniero statiaze muSaoba 

(proeqtis dasrulebidan 12 Tvis ganmavlobaSi) Sedegebis maRal imfaqt faqtorian 
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JurnalSi gamoqveynebisaTvis (r. gagua; T.ruxaZe, T. lekaSvili, n. joxaZe).  
 

VII. 2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

1 
 

   

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

 
 

I. 3. saxelmwifo grantiT (rusTavelis fondi) dafinansebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasaxeleba 

mecnierebis dargisa da 
samecniero mimarTulebis 

miTiTebiT 

 
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

saxelmwifo grantiT 

(rusTavelis fondi)  2015 
wels departamentSi ar 

Sesrulebula samecniero-
kvleviTi proeqti 

   

dasrulebuli proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi (qarTul 
enaze) 

IX. 4. 

2 

proeqtis dasaxeleba 
mecnierebis dargisa da 

samecniero mimarTulebis 
miTiTebiT 

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 
Sedegebi (qarTul enaze) 

 
II. 1. publikaciebi: 
a) saqarTveloSi 

monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 
saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
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3 

anotaciebi qarTul enaze 

 
krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 
statiebi 
 

# avtori/ avtorebi 
statiis saTauri, Jurna-
lis/krebulis dasaxeleba 

Jurnalis
/ 

krebuli
s nomeri 

gamocem
is 

adgili, 
gamomce
mloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 

fridon Todua,  rezo 
gagua,  marina 

maRlakeliZe, daviT 
maRlakeliZe 

 
 
 

http://www.science.org.ge/mo

ambe/9-

1/Todua%20Fridon.pdf 
 
 
 

akad.f.Todua, 

prof.r.gagua, 

m.maRlakeliZe 

http://issuu.com/georgianpolit
ics3/docs/jandacva_-

_georgianpolitics/1?e=1544357
6/11433084 

 

 

kiboTi avadoba da  

sikvdiloba  - GLOBOCAN 

2012-is ZiriTadi 

maCveneblebi (msoflio da 

saqarTvelo) 
saqarTvelos mecnierebaTa 
akademiis moambe 
 
 
 
 
 

onkologiuri situaciis 

analizi msoflioSi, 
saerTaSoriso gamocdileba 

da kibos kontrolis 
programebi 

 
 

Jurnali „qarTuli 
politika“ 

 

t.9, #1, 
2015w 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#3, 2015,   
 
 
 
 
 
 

Tbilis

i, 
saqarTv
elo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tbilis

i, 
saqarTv
elo 

 
 

 

6 gverdi 
(gv.168-173 

(ingl)) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(10 gv) 
gv. 46-56 

 

1. yvela  da 27 ZiriTadi lokalizaciis avTvisebiani simsivneebis avadobisa da 
sikvdilobis gaangariSebuli maCveneblebi ukve xelmisawvdomia jandacvis msoflio 

organizaciis kibos kvlevis saerTaSoriso saagentos GLOBOCAN-is gamocemebSi.  

Cvens mier mimoxiluli iqna is uaxlesi wyaroebi da meTodebi, rac gamoiyeneba kibos 
avadobisa da sikvdilobis regionuli maCveneblebis daTvlisas da mokled 

aRwerilia is ZiriTadi Sedegebi, rac dafiqsirda mTlianad msofliosa da 

saqarTvelos masStabiT. glabalurad, 14,1 mln kibos axali SemTxveva da 8,2 mln 

sikvdili (letaloba) iyo dafiqsirebuli msoflioSi 2012 wels, xolo 

saqarTveloSi - 12,000-ze meti axali da daaxloebiT 7300 letaluri SemTxveva. 

2. statiaSi moyvanilia onkologiuri daavadebebis gavrcelebis  detaluri 

http://www.science.org.ge/moambe/9-1/Todua%20Fridon.pdf
http://www.science.org.ge/moambe/9-1/Todua%20Fridon.pdf
http://www.science.org.ge/moambe/9-1/Todua%20Fridon.pdf
http://issuu.com/georgianpolitics3/docs/jandacva_-_georgianpolitics/1?e=15443576/11433084
http://issuu.com/georgianpolitics3/docs/jandacva_-_georgianpolitics/1?e=15443576/11433084
http://issuu.com/georgianpolitics3/docs/jandacva_-_georgianpolitics/1?e=15443576/11433084
http://issuu.com/georgianpolitics3/docs/jandacva_-_georgianpolitics/1?e=15443576/11433084
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epidemiologiuri analizi rogorc msoflio masStabiTa da saqarTvelos 

monacemebiT;  kibos bilogiis, prevenciis adreuli gamovlenis programebis 

mimoxilva, diagnostikisa da mkurnalobis Tanamedrove aspeqtebi calkeuli 

nozologiebis mixedviT. avTvisebiani simsivneebis mkurnalobis Sedegi 

damokidebulia mraval klinikur (simsivnis lokalizacia, stadia daavadebis 

gamovlenisas, morfologiuri maxasiaTeblebi da a.S.) da ara-klinikur faqtorebze 

(pacientis asaki, zogadi mdgomareoba, socialuri maxasiaTeblebi, xelmisawvdomoba 

samedicino momsaxurebisadmi, tradiciebi). saerTaSoeriso gamocdilebiT, kibos 

mkurnaloba multidisciplinur midgomas saWiroebs, rac Tavis mxriv garantiaa 

imisa, rom mkurnalobis taqtika sworad iqneba SerCeuli. drouli da adekvaturi 

specializebuli mkurnalobis Catareba zrdis sicocxlis xangrZlivobas, iZleva 

misi xarisxis gaumjobesebas da sruli gankurnebis SesaZleblobas.    

 

II. 2. publikaciebi: 
b) ucxoeTSi 

monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 
1. T. Rukhdze 

 
Chapter “Cancer Care in 

Regions Affected by 
Conflict: Current 

Challenges and trends for 
the Future” within the 
book - “Cancer Care in 
Countries and Societies 
in Transition”- Michael 

Silbermann (Eds):  

NNNCI, US 
 

Springer  
 

Cancer Care in Countries 
and Societies in 

Transition, 978-3-319-
22911-9, 327899_1_En- 

2015 
 

(14 pages) 

krebulis TavSi aRwerilia onkologiuri samsaxuris ganviTareba, samsaxuri da 

struqtura saqarTveloSi. aseve daavadebis gavrcelebis epidemiologiuri maCveneblebi, 

onkologiur daavadebaTa dafinansebis meqanizmebi resursebi; saWiroebebi da 

samomavlo perspeqtivebi. 

 
saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 
krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 



 135 

statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

     

anotaciebi qarTul enaze 

 
III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

a) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 

T. ruxaZe  paliatiuri mzrunvelobis 
ganviTareba saqarTveloSi 
– miRwevebi da arsebuli 

siZneleebi 

For Integration of Healthcare 

and University Components of 

Palliative Care - Medical 

Services, Education and Research 
Tbilisi, saqarTvelo 

noemberi, 2015 

paliatiuri mzrunvelobis ganviTreba, miRwevebi da problemebi saqarTveloSi. 

 

b) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 
 
 
 
2 
 

T.Rukhadze 
 
 
 
 

T.Rukhadze 
 

Palliative Care Development in 
Georgia 

 
 
 

Palliative Care Needs and 
Challenges in Developing World  

ESMO Congress 2015; Palliative 

Care Working Group Closed 

Meeting 

Vienna, Austria 
 

Palliative Care Conference 
Dushanbe, Tajikistan  

orive moxsenebaSi asaxuli iyo paliatiuri mzrunvelobis ganviTreba, saWiroebebi, 

modelebi, miRwevebi da problemebi saqarTveloSi. 

 
  

IV. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetisa da grantebis gareSe  
Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis wyaro 
(adgilobrivi 

granti, ucxouri 
granti) 

1 
 
 

    

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 
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(qarTul enaze) 

 
 

IV. 2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis wyaro 
(adgilobrivi 

granti, ucxouri 
granti) 

1 
 
 

organosSemanarCunebeli 
operaciebi filtvis 

adgilobrivad 
gavrcelebuli kibosa da 

traqeobronquli xis 
simsivneebis dros 

r. gagua  TviTdafinanseba 

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

filtvis kibo Tanamedrove onkologiis erT-erTi yvelaze aqtualur problemas 
warmoadgens. avadobis ganuxreli zrdis, avadobisa da sikvdilobis TiTqmis 
Tanabari maCveneblebis gamo, filtvis kibo ara marto samedicino, aramed 
socialur problemaTa kategorias ganekuTvneba. saqarTveloSi yovelwliurad 
registrirdeba filtvis kibos daaxloebiT 800 axali SemTxveva sikvdilianobis 
maCvenebeli ki 500-600-s aRemateba. problemis aqtualobas ganapirobebs aseve 
daavadebis adreuli formebis gamovlinebis sirTuleebi da arsebuli samkurnalo 
saSualebebis dabali efeqturoba. 
qimio- da sxivuri Terapiis udavo progresis miuxedavad, radikaluri operacia 
warmoadgens filtvis kibos, gansakuTrebiT mis arawvrilujredovani formebis, 
mkurnalobis ZiriTad meTods. mxolod radikaluri operaciis Semdegaa 
SesaZlebeli miRweul iqnas ase Tu ise damakmayofilebeli Soreuli Sedegebi. 
samwuxarod operabelobisa da rezeqtabelobis maCveneblebi filtvis kibos dros 
sakmaod dabalia da pirveladad gamovlinebul avadmyofTa Soris igi 15-18%-s ar 
aRemateba. aseTi dabali maCveneblebis mizezTa Soris, adreuli diagnostikis 
skrininguli programebis uefeqtobis paralelurad, udavo mniSvneloba unda 
mieniWos filtvis adgilobrivad gavrcelebuli kibos dros gafarToebuli da 
kombinirebuli operaciebis arapopularobas da e.w. “funqciuri inoperabelobis” 
maRal procents. 
 
metad mniSvnelovan problemas warmoaadgens gaazrebul iqnas is, Tu ramdenad 
realuria radikalur operaciaze uaris Tqmis minimumamde dayvana im pacientTa 
Soris, romelTac dasmuli aqvT filtvis adgilobrivad gavrcelebuli kibos 
diagnozi, xolo Tanmxlebi daavadebebi da xandazmuli asaki ar iZleva iseTi 
tradiciuli moculobis operaciis gakeTebis saSualebas, rogoricaa 
gafarToebuli da kombinirebuli pnevmoneqtomia. 
filtvis adgilobrivad gavrcelebuli kibos dros organoSemanarCunebeli 
operaciebis iSviaTobis, sirTuleebis da prognozirebadi aradamakmayofilebeli 
gamosavlis gaTvaliswinebiT, klinikuri masala sakmaod reprezentulia. zogierTi 
avtorebi axerxeben praqtikulad yvela qirurgiuli problemis dasmasa da 
gadawvetas. Rig naSromebSi Tanmimdevruladaa ganxiluli adgilbrivad 
gavrcelebuli kibos dros organoSemanarCunebeli operaciebis Cvenebebi da 
ukuCvenebebi, winasaoperacio momzadebis Terapiuli sqemebi da maTi efeqturoba, 
detaluradaa gadmocemuli gafarToebuli, kombinirebuli, gafarToebul-
kombinirebuli, bronqoplastikuri operaciebis meTodologiuri aspeqtebi. 
naCvenebia, rom qirurgiuli manipulaciebis zusti da detaluri Sesruleba 
SesaZleblobas iZleva, filtvis adgilobrivad gavrcelebuli kibos drosac ki, 
gakeTdes organodamzogveli operaciebi lob-bilobeqtomiis moculobiT. aseTi 
agresiuli qirurgiuli taqtika udavod zrdis operabelobis da rezeqtabelobis 
maCveneblebs da radikalurad naoperacievi avadmyofebis ricxvs. 
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gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 

praqtikuli Sedegebi: 
mkurnalobis rekomendirebuli meTodebis efeqturobis dadgenis mizniT avtorebs 
Seswavlili aqvs gafarToebuli kombinirebuli da bronqoplastikuri operaciebis 
Sedegebi. naCvenebia, rom operaciis Semdgomi sicocxlis xangrZlivoba aRemateba 
mxolod konservatiuli qimio-sxivuri Terapiis Semdgom sicocxlis xangrZlivobas. 
lob-bilobeqtomiaTa da pnevmoneqtomiis Soreuli Sedegebis Seswavlisas 
dadgenilia, rom filtvis adgilobrivad gavrcelebuli kibos dros amorCeviT 
operacias pnevmoneqtomia warmoadgens da nawilobrivi rezeqciebi ramdenadme 
kompromisul xasiaTs atarebs. Tumca Terapiuli alternativis ararsebobis gamo, 
pnevmoneqtomiis “funqciuri gadautanlobis” SemTxvevebSi, damzogveli operaciebi 
sruliad gamarTlebulia da maTi farToO gamoyeneba absoluturad misaRebi.  
 
Tanamedrove onkologiuri qirurgiis yvelaze rTul, magram progresul 
mimarTulebad rekonstruqciul-aRdgeniTi da plastikuri operaciebis danergva 
iTvleba. rekonstruqciuli da organoSemanarCunebeli operaciebi iTvaliswinebs 
rogorc radikalur qirurgiul Carevas, aseve sxvadasxva organoTa funqciur 
reabilitacias. 
aseTi saxis qirurgiuli Carevebi mravali TaviseburebebiT xasiaTdeba da 
damokidebulia daavadebis lokalizaciasa da gavrcelebaze. plastikuri 
operaciebi farTod unda dainergos kanis, rbili qsovilebis, Zval-saxsarTa 
daavadebebis, sarZeve jirkvlis simsivneebis, saWmlis momnelebeli traqtis 
sxvadasxva segmentebis, Sardis buStis da sxva organoTa qirurgiuli mkurnalobis 
dros. aRniSnul organoTa anatomiuri Taviseburebebis gaTvaliswinebiT qirurgebi 
moqmedebisa da improvizaciis SedarebiT farTo diapazons floben. 
 
rekonstruqciuli da plastikuri operaciebis areali traqeasa da bronqebze 
SedarebiT SezRudulia, rac ganpirobebulia maTi anatomiuri maxasiaTeblebiT, 
ZiriTadad maTi kedlebis fiqsirebuli karkasiT, sigrZiT, diametris 
stabilurobiT, traqeobronquli xis sxvadasxva segmentis gansxvavebuli da 
qirurgiulad rTulad SesaTavsebeli diametriT. yovelive aRniSnulis 
gaTvaliswinebiT, traqeuli, traqeobronquli da bronqTaSorisi anastomozebi 
dReisaTvis SerTulTa yvelaze rTul da Znelad prognozirebad saxeebs 
ganekuTvneba. amasTan, gasaTvaliswinebelia endotraqeuli da endobronquli 
narkozis Taviseburebebi, filtvis parenqimis intraoperaciuli funqciuri 
datvirTva da darCenili parenqimis aqtivobis dauyovneblivi aRdgenis 
aucilebloba. 
 
miuxedavad zemoaRniSnuli sirTuleebisa, rekonstruqciul-aRdgeniTi operaciebis 
CvenebaTa diapazonis zrda Tanamedrove Torakaluri onkologiis da qirurgiis 
ganviTarebis yvelaze progresul tendenciadaa miCneuli. 
 
saqarTvelos onkologiis nacionalur centrSi aRniSnuli operaciebi 
ganyofilebis Camoyalibebis (1980w.) pirvelive wlebidan inergeba. filtvebisa da 
bronqebis adgilobrivad gavrcelebuli kibos maRali sixSiris gaTvaliswinebiT, 
SemuSavebuli da danergili iqna bronqo- da bronqoangioplastikuri operaciebi 
filtvis adgilobrivad gavrcelebuli kibos dros, rodesac adgili hqonda 
simsivnis masiur adgilobriv invazias mTavar bronqSi, filtvis arteriaSi, 
sxvadasxva intraTorakalur struqturebSi da/an metastazebis arsebobas filtvis 
karis da Suasayris limfur kvanZebSi. 
metad aqtualur problemas warmoadgens traqeisa da bronqebis rezeqciisa da 
plastikis Cvenebebi, avadmyofTa winasaoperacio momzadebis zogadi da kerZo 
principebi, mocemulia sxvadasxva operaciis Sesrulebis meTodologiuri aspeqtebi, 
Seswavlilia operaciisSemdgomi garTulebebis sixSire da struqtura. dadgenilia 
maTi efeqturoba simsivneTa histologiuri struqturis gaTvaliswinebiT.  
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mniSvnelovania aRiniSnos isic, rom qirurgiuli manipulaciebis zusti da 
skrupulozuri Sesruleba SesaZleblobas iZleva filtvis adgilobrivad 
gavrcelebuli kibos drosac ki gakeTdes organodamzogveli bronqoplastikuri 
operaciebi lob-bilobeqtomiis masStabiT, rac zrdis operabelobisa da rezeqta-
belobis maCveneblebs da radikalurad naoperacieb avadmyofTa ricxvs. 

 
 

prof. r. gaguas mier aseve 2015 wels Sesrulebulia oponireba - sadistacio naSormi -
sisxlis StratSi epidermuli zrdis faqtorisa da endometrimSi epidermuli zrdis 

faqtoris receptoris mniSvneloba endoemtriuli hiperplaziis dros  - nino 

ZnelaSivili (29dek2015)  
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qirurgiis departamenti 
 
samecniero erTeulis xelmZRvaneli. profesori merab kilaZe 
samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba:  
prof. Mmerab kilaZe, 
prof. Ggia lobJaniZe, 
asocirebuli prof. avTandil RirdalaZe, 
asocirebuli prof. zurab beriaSvili, 
asocirebuli prof. mamuka gonjilaSvili, 
asocirebuli prof. amiran anTaZe, 
asistent prof. giorgi elisabedaSvili, 
asistent prof. Temur mgeliaSvili, 
asistent prof. vaxtang goderZiSvili, 
asistent prof. giorgi lirsmanaSvili,  
asistent prof. grigol mamamTavriSvili.  

 

I. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi  

(exeba samecniero-kvleviT institutebs) 
 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

1 
 

   

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 
(qarTul enaze) 

 

I. 2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

1 
 

   

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

 
 

I. 3. saxelmwifo grantiT (rusTavelis fondi) dafinansebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasaxe-

leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

 
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
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dasrulebuli proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi (qarTul 
enaze) 

I. 4. 

2 

proeqtis dasaxe-
leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 
Sedegebi (qarTul enaze) 

 
II. 1. publikaciebi: 
a) saqarTveloSi 

monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 
saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 
 

krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 

E. Matevossian 

D. Kordzaia 

“Abdominal Organ 

Donation: Surgical 

N2 February 2015,  Tbilisi 9 gv.  
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3 Z. Chkhaidze 

N. Khodeli 

J. Partsakhashvili 

Z. Khachiperadze 

Aspects and 

Recommended 

Practice Guidelines 

for Controled 

Donation of 

Braion-Dead 

Donor”, Georgian 

Medical News, 
      

anotaciebi qarTul enaze 

1. statiis mizani tvinis sikvdilis Semdeg organoTa donaciis qirurgiul 
aspeqtebze fokusirebaa.  

organoebis donorTa deficitma da molodinSi myofi pacientebis ricxvTa 
zrdam gansazRvra axali strategiebis SemuSavebis saWiroeba organoTa bankis 
gafarToebisaTvis tviniT mkvdari donorebis xarjze. tviniT mkvdari  
daavadebuli donorebisgan organoTa mopoveba sakmaod rTuli amocanaa. 
amisaTvis mravali kompleqsuri operacia erTdroulad tardeba. xSirad es 
gulisxmobs mravali qirurgisa da gadanergvis koordinatorTa CarTulobas. 
Yvela gamosadegi organos warmatebulad mopovebisaTvis umniSvnelovanesia 
Torakaluri da abdominuri qirurgiuli jgufebis eqstensiuri koordinacia. 
donori organoebis xarisxi da maTi warmatebiT mopoveba, Sesabamisad, 
damokidebulia efeqtur komunikaciaze.  

 
 

II. 2. publikaciebi: 
b) ucxoeTSi 

monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 
 

saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 
 

krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 
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1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 
 
 
 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebu-
lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

M.Kiladze et al.  “Miniinvasive surgical 
management of 
cholelithiasis”. 
“eqsperimentuli 
da klinikuri 

medicina“ 
 

N1, 2015  6 gv. 

2 
G. Lobzhanidze 

D. Kordzaia 

Z. Khachiperadze 

 

“Rare Clinical Cases 

of Acute Mechanical 

Ileus”,  

Abstracts of 6th 

International 

Medical Congress 

of SEEMF, 9-12 

September 2015 ,  

Odessa, Ukraine 2. gv. 

3      

anotaciebi qarTul enaze 

1. warmodgenilia naRvlkenWovani daavadebis gamo Sesrulebuli    

laparoskopiuli(lq) da minilaparotomiuli (mq) qolecisteqtomiebis Sede  

         gebis analizi da mkurnalobis algoriTmi.aRniSnuli kvleva warmoadgens 

         2997 pacientis multicentrul retrospeqtrul mimoxilvas. 

2.  nawlavTa meqanikuri gauvalobis saxeebs Soris Tavisi agresiulobiTa da 
letalobis maRali maCveneblebiT (15-25%) yvelaze metad gamoirCevian  
nawlavTa strangulaciuri (40-50 %) da invaginaciuri formebi. isini 
xasiaTdebian nawlavis sisxlis mimoqcevis swrafi da  mZime moSliT, naadrevi 
nekrozuli cvlilebebis ganviTarebiT, rac ganapirobebs 
organoSemanarCunebeli Carevebis minimums da   nawlavis rezeqciis 
aucileblobis siWarbes. 

sademonstracio pirveli SemTxveva strangulaciis nairsaxeobas  - nawlavTa 
kvanZebis (nodulus intestini)   warmoqmnas miekuTvneba, romelic zogadad 
nawlavTa mwvave gauvalobis 3-4 %-s Seadgens. SemTxvevisadmi sademonstracio 
interesi ganpirobebulia kvanZSi Semaval nawlavTa da nekrozis didi 
masStabiT. wvrili nawlavis subtotaluri rezeqciis aucileblobisa da 
mokle nawlavis sindromis CamoyalibebiT. rac uiSviaTes SemTxvevas 
warmoadgens.  

sademonstracio meore SemTxveva miekuTvneba Zalzed iSviaT garTulebas 
wvrili nawlavis retrogradul invaginacias. is ZiriTadad kuWis rezeqciisa 
da gea-s Semdeg gvxvdeba da dRemde 200-mde SemTxvevaa aRwerili.  
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III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

a) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

m.kilaZe  
 

“operaciisSemdgomi periodis 

marTva pacientebSi  pankreato- 

duodenaluri rezeqciis Semdeg“. 

VII poliprofiluri 
samedicino    konferencia.  

bakuriani, 16 Tebervali, 

2015 
2. m.kilaZe  m.kilaZe - „operaciisSemdgomi 

tkivilis sindromis marTvis 

Tanamedrove principebi“.  

VIII poliprofiluri 
samedicino             

konferencia.  Caqvi, 5 ivlisi, 

2015,(moxseneba) 
3.  g. lobJaniZe saqarTvelos jandacvis 

sistemaSi mimdinare reformebi 
EFMA/WHO LC Meeting,  

20-22 April, Tbilisi 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

1. warmodgenili da ganxilulia 10 pankreatoduodeneqtomiis SemTxveva,maT Soris  3 

„klasikuri“ da 7 „modificirebuli“ varianti 4 SemTxvevaSi kuWukana jirkvlis da 

6 - Si 12 g.n. fateris dvrilis simsivnis gamo. operaciuli letaloba ar 

aReniSneboda.warmodgenilia  operaciisSemdgo mi periodis marTvis algoriTmi. 

2. warmodgenili da ganxilulia tkivilis saxeobebi da kategoriebi,tkivilis 

marTvis ZiriTadi principebi.ganxilulia post-operaciuli tkivilis 

formebi,intensivoba da maTi kupirebis racionaluri sqemebi. 
 

3. moxseneba Seexeboda 2012 wlidan saqarTveloSi dawyebuli sayovelTao 
jandacvis proeqtis implementacias da mis etapebs. moxsenebaSi ganxiluli iyo 
saqarTvelos mosaxleobis sruliad mocvis mimdinareoba, maTTvis jandacvis 
servisebis xelmisawvdomoba da finansuri uzrunvelyofa. Kklvevis Sedegebis 
mixedviT warmodgenili iqna rekomendaciebi aRniSnuli proqtis Semdgomi 
srulyofisTvis.  

 

b) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

G. Lobzhanidze Medical Education in Georgia World Medical Association GA, 
Scientific Session, 

15 October 2015, Moscow 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

1. Mmoxseneba Seexeboda saqarTveloSi samedicino ganaTlebis saTaveebs, 
romelic iwyeba 1919 wlis 9 aprils, rodesac ivane javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo universitetSi dafuZnda samedicino fakulteti. 
moxsenebaSi mimoxiluli iyo samedicino ganaTlebis diplomamdeli da 
diplomisSemdgomi programebi etapebi: a) sabWoTa kavSiris dros; b) 
damoukideblobis aRdgenis Semdgom; g) 2005 wlidan -   ganaTlebis sistemaSi 
mimdinare reformebis Semdgomi periodi. Mmimoxiluli iyo akreditaciis 
Sedegad miRweuli warmatebebi da mkafiod warmodgenilia dRevandeli 
situacia saxelmwifo da kerZo samedicino umaRles saswavleblebSi. 
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IV. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetisa da grantebis gareSe  
Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsrulebleb

i 

dafinansebis wyaro 
(adgilobrivi 

granti, ucxouri 
granti) 

1 
 
 

„gastroezofaguri 
SesarTavis arasimsivnuri 

paTo- logiebis 
laparoskopiuli da Ria 
qirurgiuli meTodebiT 

mkurnalobis optimizeba“  

prof. merab 
kilaZe 

eq.d.elgandaSv
ili 

(doqtoranti) 

 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 
(qarTul enaze) 

 
 

IV. 2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsrulebleb

i 

dafinansebis wyaro 
(adgilobrivi 

granti, ucxouri 
granti) 

1 
 
 

    

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 
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anatomiis, topografiuli anatomiisa da operaciuli qirurgiis departamenti 

samecniero erTeulis xelmZRvaneli - dimitri korZaia, 

samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba:  

dimitri korZaia - sruli profesori, 

nodar xodeli - asocirebuli profesori, 

manana kakabaZe - asistent profesori, 

ia kirvaliZe - asistent profesori, 

zurab CxaiZe - asistent profesori, 

mixeil jangavaZe - asistent profesori. 

 

* saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2014 wlisaTvis 

dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 
 

# 

gegmiT gaTvaliswinebuli da 

Sesrulebuli samuSaos dasa-

xeleba mecnierebis dargisa da 

samecniero mimarTulebis 

miTiTebiT 

samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 

 
 
 

 1 
 
 

samecniero mimarTuleba - 
medicina; hepatologia, 
transplantologia 
 

rezeqciis Semdgom darCenili 

da gadanergili naxevari 

RviZlis regeneracia anu 

regeneracia denervacia–

delimfatizaciis fonze. 

hepatocitebi Tu Rerovani 

ujredebi? 

   dimitri korZaia 
medicinis mecnierebaTa 
doqtori, profesori 

nodar xodeli - 

asocirebuli 

profesori, 

manana kakabaZe - 

asistent profesori, 

ia kirvaliZe - asistent 

profesori, 

zurab CxaiZe - asistent 

profesori, 

mixeil jangavaZe - 

asistent profesori. 

doqtorantebi: jumber 

farcaxaSvili,  

nino inauri, 

2 laboranti 

 
 
2 

samecniero mimarTuleba - 
medicina; hepatologia, 
transplantologia 
 

organoTa konservaciis axali 
meTodis SemuSaveba  

    nodar xodeli,  
medicinis mecnierebaTa 
doqtori, asocirebuli 
profesori 
 
 

dimitri korZaia - 

sruli profesori, 

manana kakabaZe - 

asistent profesori, 

ia kirvaliZe - asistent 

profesori, 

zurab CxaiZe - asistent 

profesori, 

mixeil jangavaZe - 

asistent profesori. 

doqtoranti:  
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jumber farcaxaSvili  

2 laboranti 

gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 

Sedegebi 

1. proeqtis kvlevis mizans warmoadgens rezeqciis Semdeg darCenili da 

autotransplantirebuli RviZlis naxevrebis regeneraciis makrostruqturuli, 

qsovilovani da ujreduli meqanizmebis gamokvleva, risTvisac dasaxul iqna Semdegi 

amocanebi: 

 RviZlis erTi anatomiuri naxevris rezeqciisa da transplantaciis modelis 

SemuSaveba;  

 rezeqcia-transplantaciidan sxvadasxva vadebze donorSi rezeqciis Semdeg 

darCenili da recipientSi transplantirebuli RviZlis naxevrebis regeneraciis 

makrostruqturuli, qsovilovani da ujreduli meqanizmebis gamokvleva; 

 kvlevis sedegebis analizi da ganzogadeba. 

rogorc 2014 wlis samecniero-kvleviTi muSaobis angariSSi iqna naCvenebi, 

muSaoba mimdinareobda virTagvebze da bocvrebze RviZlis naxevris rezeqciisa da 

autotransplantaciis (replantaciis) eqsperimentuli modelis SemuSavebisaTvis. 

(virTagvebis models safuZvlad daedo proeqtis kolaboratoris, profesor e. 

maTevosianis (miunhenis /germania/ teqnikuri universitetis samedicino klinikis 

transplantaciis ganyofilebis xelmZRvaneli) mier mowodebuli meTodika (Liver 
Transplantation in the Rat: Single-Center Experience With Technique, Long-term Survival, and Functional and 
Histologic Findings. Transplantation Proceedings, 2009))  
      aRniSnuli modelis gamoyeneba virTagvebSi seriul eqsperimentebSi aRmoCnda 

teqnikurad rTulad Sesasrulebeli, radganac  misi ganxorcieleba Txoulobs 

mikroqirurgiuli teqnikis gamoyenebას. amasTanave, maRali aRmoCnda cxovelTa 

letaloba (8-dan 6 cxoveli mokvda operaciis Semdgom uaxles saaTebSi, xolo TiTo 

– operaciidan meore da mesame dRes. samwuxarod, rezecirebuli RviZlis seriuli 

autotransplantacia (replantacia) problemuri aRmoCnda didi zomis 

cxovelebisaTvisac – Cvens mier 2014 wels  SemuSavebuli meTodikis 

gaTvaliswinebiT.  

2015 wels am modeliT bocvrebze Catarebuli seriuli operaciebis (15 

operacia) Semdeg letaloba aRmoCnda mainc maRali (15 cxovelidan 10 mokvda 

operaciis damTavrebidan ramodenime saaTSi, 2 - meore dRes, 2 – mesame dRes da 

mxolod erTma icocxla 6 dRe). letalobis ZiriTadi mizezi iyo qvemo Rru venis 

infrahepatur (infrarenalur) nawilSi kranialuri mimarTulebiT Seyvanil 

polieTilenis kaTeterSi Trombebis warmoqmna an am kaTeteriT sisxlZarRvebis 

dazianeba.  amis gamo, gadawyda, rom 2016 wels kvlav gavagrZeloT profesor e. 

maTevosianis mier mowodebuli meTodikis aTviseba ukve axladSeZenili 

mikroqirurgiuli mikroskopisa da instrumentebis nakrebis gamoyenebiT (Sesyidva 

ganxorcielda 2015 wels, institutis biujetiT)   

 amasTanave, winaswari gegmis Sesabamisad, 2015 wels movaxdineT RviZlis 

milovani struqturebis koroziuli preparatebis meTodiT gamokvlevis SemuSaveba-

daxvewa. Cvens mier adre mowodebuli meTodis (Kordzaia, D. D. Structure of the excretory ducts, 
intraorganic lymphatic vessels, tissue canals and intercellular space of various organs (data of scanning electron 
microscopy injection replicas. Arkhiv anatomii, gistologii i embriologii, 1989) safuZvelze.. 

 SevimuSaveT koroziuli preparatebis damzadebis ori meTodi: 

 TviTgamyarebadi plastmasis “protokril M“ –is gamoyenebiT 

da  

 lateqsis – koncentrirebuli “GENC Premium”-is gamoyenebiT. 
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virTagvebs vaZinebdiT eTeris narkoziT; vxsnidiT muclis Rrusa da gulmkerdis 

Rrus, kaTeteri Segvyavda karis venaSi, naRvlis sadinarsa da gulmkerdis aortaSi 

da maT vafiqsirebdiT ligaturebiT. amis Semdeg vxsnidiT barZayis venas da 

vawarmoebdiT RviZlis gamorecxvas fiziologiuri xsnariT damzadebuli  

“kokteiliT”, romelic Seicavda atropins, noSpasa da 2%-ian novokains. organoTa 

gamorecxvis (gafermkrTalebis) Semdeg sisxlis kalapots vrecxvdiT 4%-iani 

formalinis xsnariT. Aamis Semdeg xdeboda TviTgamyarebadi plastmasis -  

“protokril M“-is (“protokril M“ – is fxvnilis 3 kub. erTeuli  gaxsnili  

“protokril M“ –is 7.5 kub erTeulis xsnarSi (1: 2,5)) an lateqsis Seyvana. sxvadasxva 

sisxlZarRvSi da sadinarSi Seyvanili “protokril M“-ica da lateqsic SeRebili 

iyo sxvadasxva ferad. “protokril M“-is Seyvanis Semdeg virTagvas vtovebdiT 

oTaxis temperaturaze 30 wT-is ganmavlobaSi, iniecirebuli plastikuri masis 

gamyarebamde. amis Semdeg RviZls amovkveTdiT da vaTavsebdiT 20%-ian NaOH –is 

xsnarSi - RviZlis qsovilis srul daSlamde. Semdeg plastmasis tvifrebi 

irecxeboda gamoxdili wyliT da xdeboda maTi gaSroba oTaxis temperaturaze., 

lateqsis gamoyenebis SemTxvevaSi, amokveTili RviZli Tavsdeboda koncentritebuli 

gogirdmJavas xsnarSi, rac iwvevda qsovilis srul daSlas da lateqsis 

polimerizacias/koagulacias. qsovilis koroziis Semdeg darCenil tvifrebs 

vrecxavdiT gamdinare wyliT. 

cdebis nawilSi, vaxdendiT sisxlZarRvTa inieqcias TviTgamyarebadi plastmasis 

xsnariT, xolo sadinarebisas – lateqsiT. aseT SemTxvevebSi amokveTil RviZls 15 

wuTiT vaTavsebdiT  koncentirebuli mJavis xsnarSi (raTa momxdariyo lateqsis 

polimerizacia/koagulacia), xolo Semdeg gadagvqonda 20 %-ian tuteSi. qsovilis 

koroziis Semdeg darCenil tvifrebs vrecxavdiT gamdinare wyliT. 

miRebul tvifrebs vswavlobdiT binokulerul mikroskopSi da digitaluri 

optikuri xelsawyos (proscope HR- GSI level 2 kit) gamoyenebiT. sxvadsasxva gadidebiT 

miRebul preparatis digitalur gamosaxulebebs vinaxavdiT formatSi. vaxdendiT 

miRebul gamosaxulebaTa aRweras da gazomvebs (stereo- da morfometria).  

   

   
saangariSo periodSi damuSavda virTagvebSi RviZlis rezeqciis meTodi, 

mowodebuli Mitchell da Willenbring –is mier (Nature Protocols, 2008, 3:1167-1170), romliTac 

xorcieldeba RviZlis 70%-is rezeqcia “ori kvanZiT” (ix. TandarTuli sqematuri 

suraTi). am meTodiT naoperacieb cxovelTa 80% cocxali gadarCa operaciidab me-7 

dRisaTvis, anu im vadaze, romelzec ZiriTadad dasrulebulia rezeqciisSemdgomi 

RviZlis regeneraciis struqturuli gardaqmnebi. 
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Aamdenad, SemuSavebuli meTodi miCneul iqna vargisad seriuli 

eqsperimentebisaTvis, romlebic dagegmilia 2016 wels.  

2. proeqti iTvaliswinebs laboratoriul cxovelebze SemuSavebuli saperfuzio 

sistemis gamoyenebiT organoTa konservaciisa da transplantaciis  modelebis 

SemuSavebas da arsebul TaviseburebaTa SedarebiT kvlevas. es praqtikulad 

warmoadgens SedarebiT kvlevas organoTa konservaciis dReisaTvis arsebul 

meTodebs Soris (organos Senaxva specialur, dabali temperaturis xsnarebSi 

moTavsebiT, an organos sisxlZarRvebSi cirkulaciis SenarCunebiTa rogorc 

izolirebul, ise TviT organizmSi arsebul organoze. 

2015 wels dagegmili iyo SemuSavebuli saperfuzio sistemis sastendo gamocda 

da eqsperimentuli aprobacia mcire zomis cxovelebze (bocveri). 

Catarebuli samuSaoebis Sedagad gamovlinda, rom saperfuzio sistemis 

konstruqciuli Taviseburebebi uzrunvelyofs iseT hemodinamikur maxasiaTeblebs 

(sisxlis wneva, drois erTeulSi gadadenili sisxlis moculoba, warmadoba, 

pulsaciis sixSire da sxv.), romlebic efuZneba gulisa da magistraluri 

sisxlZarRvebis funqcionirebis ZiriTad fiziologiur principebs, da 

uzrunvelyofs qsovilovani, mikrocirkulatoruli sisxlmimoqcevisaTvis 

damaxasiaTebel aucilebel, natif moTxovnebs. misi martivi marTvis sistema sacdeli 

cxovelis sisxlZarRvTa sistemaSi uzrunvelyofs sisxlis rogorc mopulsire 

(fiziologiuri arteriuli sisxlnakadis imitacia – vercxliswylis svetis 120/80 

mm), aseve uwyvet, arapulsur nakads (fiziologiuri venuri sisxlnakadis imitacia – 

vercxliswylis svetis 1–15 mm farglebSi), konkretuli eqsperimentuli moTxovnebis 

Sesabamisad. aseTi sistemis gamoyenebiT SesaZlebelia warmadobis regulireba 

rogorc pulsaciis sixSiriT, ise TiToeuli ciklis moculobiT - wnevis 

regulirebis xarjze. amrigad, SemuSavebuli saperfuzio sistemis mier 

uzrunvelyofili, fiziologiurTan maqsimalurad miaxloebuli sisxlnakadi 

saSualebas iZleva rogorc recipientis organizmis, ise gadasanergi organos 

hemodinamikuri maCveneblebis SenarCunebas fiziologiuri normis farglebSi 

xangrZlivi (10-12 saaTi) konservaciis pirobebSi. Seqmnilia sastendo gamocdebisa da 

eqsperimentebis protokolebi.  
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* saxelmwifo grantiT dafinansebuli  

proeqtebi 

# proeqtis dasa-

xeleba  

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

1 saerTaSoriso 

simpoziumi 

"paliatiuri 

mzrunvelobis 

jandacviTi da 

sauniversiteto 

mdgenelebis - 

samedicino 

momsaxurebis, 

ganaTlebisa da 

kvlevis - 

integraciisaTvis" 

rusTavelis 

erovnuli 

samecniero fondi 

dimitri korZaia 
medicinis 
mecnierebaTa 
doqtori, 
profesori 

mariam 

velijanaSvili – 

Tsu doqtoranti 

TinaTin asaTiani 

elene janberiZe 

2 xelovnuri 

sisxlmimoqcevis 

portatuli 

aparatis 

eqsperimentuli 

SemuSaveba savele 

pirobebSi 

gamoyenebisTvis 

rusTavelis 

erovnuli 

samecniero fondi 

zurab CxaiZe nodar xodeli 

maia mumlaZe 

jumber 

farcaxaSvili 

oTar filiSvili 

oTar Sengelia 

ramaz maWavariani 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

   1      2015 wlis 14-15 noembers, iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis 

saxelmwifo universitetSi gaimarTa saerTaSoriso simpoziumis "paliatiuri 

mzrunvelobis jandacviTi da sauniversiteto mdgenelebis - samedicino 

momsaxurebis, ganaTlebisa da kvlevis - integraciisaTvis" samecniero sesiebi 

da mrgvali magidebi.   

     simpoziumis muSaobaSi monawileobdnen saerTaSoriso eqspertebi: 

profesori stein kaasa - paliatiuri mzrunvelobis evropis kvleviTi centris 

direqtori (mecnierebisa da teqnikis norvegiis universiteti); profesori 

julia verne - klinikuri epidemiologiis departamentis xelmZRvaneli, 

cxovrebis miwurulisas mzrunvelobis gaTviTcnobierebis erovnuli qselis 

klinikuri xelmZRvaneli (inglisis dasavleTis universiteti); profesori 

katalin muzbeki - paliatiuri mzrunvelobis aRmosavleT evropis samuSao 

jgufis vice- prezidenti (ungreTi); profesori daniela moSou, paliatiuri 

mzrunvelobis evropis asociaciis gamgeobis wevri (brasovis universiteti, 

rumineTi); doqtori anda iansone - rigis sauniversiteto hospitalis bavSvTa 

paliatiuri mzrunvelobis departamentis xelmZRvaneli (latvia).  

      simpoziumis mosamzadebel periodSi misi organizatorebis mier 

SemuSavda paliatiur mzrunvelobaSi saerTaSoriso samagistro programis 

samuSao versia, romlis Taobazec ucxoelma kolegebma moamzades TavianTi 

SeniSvnebi da rekomendaciebi.  

      simpoziumze wardgenili iqna informacia qarTvel medikosTa mier 

ukanaskneli 10 wlis ganmavlobaSi ganxorcielebuli kvlevebisa da maTi 

Sedegebis publikaciis Taobaze; simpoziumis mrgvalma magidam ganixila Tsu-is 
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akademiuri personalisa da studentebis iseT saerTaSoriso multicentrul 

kvlevebSi CarTulobis SesaZleblobebi da meqanizmebi, romelTa Sedegebis 

safuZvelzec xdeba paliatiuri mzrunvelobis ZiriTadi arsis - tkivilis da 

sxva mtanjveli simptomebis marTvis - Tanamedrove standartebis SemuSaveba.  

      Tsu simpoziumze ganxorcielda medicinis fakultetis inglisurenovani 

samecniero `peer review” -ze dafuZnebuli JurnalSi  `translaciuri da 

klinikuri medicina~, `paliatiuri medicinis (mzrunvelobis)~ mudmivmoqmedi 

rubrikis daarseba da Jurnalis samecniero sabWos SemadgenlobaSi 

simpoziumis monawileTa arCeva. 

     15 noembers, Tsu reqtorma akademikosma vladimer papavam mowmoba da 

atributebi gadasca profesor stein kaasas, romelic Tsu akademiuri sabWos 

dadgenilebiT arCeul iqna Tsu sapatio doqtorad. profesorma kaasam waikiTxa 

leqcia evropaSi paliatiuri mzrunvelobis Tanamedrove modelebis Taobaze. 

     simpoziumis dasrulebisas simpoziumze mowveulma eqspertebma da 

fakultetis dekanma - profesorma aleqsandre ciskariZem xeli moaweres 

`urTierTgagebis memorandums~.    

      simpoziumis Sedegebis gaTvaliswineba mniSvnelovnad Seuwyobs xels 

paliatiuri mzrunvelobis jandacviTi da sauniversiteto mdgenelebis - 

samedicino momsaxurebis, ganaTlebisa da kvlevis - integraciis auciloblobis 

sworad gaazrebas da saqarTveloSi paliatiuri mzrunvelobis sistemis 

Semdgom ganviTarebas. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Seiqmna savele pirobebTan adaptirebuli xelovnuri sisxlmimoqcevis 

portatuli, mopulsire nakadiT momuSave  aparati. ganxorcielda proeqtis 

ori ZiriTadi Semsruleblis mivlineba alma-ataSi (yazaxeTi) saerTaSoriso 

kongresis muSaobaSi monawileobisaTvis.  

     SeirCa da kustarulad damzadda magistralur  (barZayis da kisris) 

sisxlZarRvebSi Sesayvani specialuri (savele pirobebis gaTvaliswinebiT) 

konstruqciis arteriuli da venuri kanulebi. maTi gamoyenebiT Catarda 

eqsperimentebi hemodinamikuri parametrebis, bioqimiuri  maCveneblebis,  

sisxlsa da periferiul qsovilebSi mJava-tutovani wonasworobisa da airTa 

(PO2, pCO2) Semcvelobis SeswavliT. 

     Catarebuli samuSaoebis Sedegad mecnierulad dadasturda mopulsire 

perfuziis upiratesobani tradiciulTan SedarebiT. gamovlinda SemuSavebuli 

xspa–s funqciuri  maxasiaTeblebis identuroba stacionarulTan. dadasturda 

aRniSnuli aparatis damzadebis dabali Rirebuleba, marTvis simatrive, 

portatuloba da mobiluroba. Catarda sauniversiteto samecniero–praqtikuli 

seminari "saperfuzio sistemebis gamoyenebis perspeqtivebi Tanamedrove 

medicinaSi". saqpatentSi gaformda ganacxadi gamogonebaze. 
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II. 1. publikaciebi: 
a) saqarTveloSi 

statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebu-
lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
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gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 
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G.Lobzhanidze,  
E. Natevossian, 
D. Kordzaia. 
Z. Chkhaidze, 
N.Khodeli, 
J.Partsakhashvili. 
Z. Khachiperadze, 
D. Doll 
 
 

“Abdominal organ 
donation: surgical 
aspects and 
recommended practice 
guidelines for 
controlled donation of 
brain-dead donor.” 
Georgian Med News 
 

2015, vol. 239 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tbilisi 
 
 
 
 
 
 
 
 

p.81-89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
anotaciebi qarTul enaze 

 
 

   1. xelovnuri sisxlmimoqcevis aparatSi gamoyenebulia   tumbo,   romelic   
Sedgeba ori rezervuarisgan, maTTan StucerebiT  dakavSirebuli  sisxlgamtari,  
airgamtari da vakuumis milsadenebisagan,  romlebic  aRWurvilia garegani 
CamketebiT. garegani    Camketebi    gaerTianebulia blokSi. TiToeuli 
rezervuari warmoadgens rogorc venuri sisxlis mimReb, ise damWirxn  sakans.  
gamomSvebi  saerTo  sisxlgamtari  mili  aRWurvilia  pulsatoriT,  xolo  
vakuumis  milsadenebi  gankuTvnilia rezervuarebSi uaryofiTi wnevis 
Sesaqmnelad. 
 

2. statia exeba tvinis sikvdilis Semdeg donoruli ordanoebis qirurgiul 
aspeqtebs. mowodebulia rekomendaciebi, romlebic misaRebia garkveul 
garemoebebSi, Tumca aucilebelia eqimis mier eTikuri normebis gaTvaliswineba. 
     The shortage of organ donors along with the increased number of waiting 
recipients have created the need for new strategies to expand the organ pool 
from donations after brain death. Organ procurement from brain-dead deceased 
donors is a complex task. Multiple, complicated operations are performed 
simultaneously. Very often, this involves numerous physicians and transplant 
coordinators. An extensive coordination between the thoracic and abdominal 
surgical teams is crucial for the successful procurement of all 
suitable organs. The quality of donor organs and the successful recovery 
therefore depends on a good communication. Organ procurement for 
transplantation should  generally be performed in a calm and dignified 
atmosphere. The last wishes of the organ donor itself or the relatives must 
be respected unconditionally. In general, a dignified and respectful 
treatment of the organ donor is a condition sine qua non for each person 
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involved in the process of organ procurement. The purpose of this article 
was to focus on the surgical aspects of organ donation after brain death. 
The proposed recommendations, in cases where they are applicable, are 
acceptable, however, one should never forget the importance of the ethical 
side of the issue with respect to the doctor-donating side relationship. 
  
 

 

II. 2. publikaciebi: 
b) ucxoeTSi 

monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 
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gverdebis 
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PUBLISHING, 
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anotaciebi qarTul enaze  

        1. kvleva Seexeba ZuZus kibos ganviTarebis egzogenuri da endogenuri 
faqtorebis gansazRvras da am simsivnis prognozuri modelis Seqmnas 
individualuri risk-faqtorebis gaTvaliswinebiT. naCvenebia, rom ZuZus kibos 
ganviTarebis maRali riskis mqone jgufebis formirebisaTvis gasaTvaliswinebelia 
mediko-demografiuli faqtorebi, rogoricaa asaki, organizmis endokrinul-
metaboluri cvlilebebi, memkvidreobis faqtori, ojaxuri mdgomareoba, 
menstrualuri da reproduqciuli funqcia, fonuri daavadebebi da sxv.  
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экспериментальным 

диабетом.” 
Бюллетень 
экспериментальной 
патологии и медицины 
 

Бюллетень  

экспериментальной 

биологии и 

медицины, том 159,  

№1 
 
 
 
 
 

 

Москва, Россия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ст. 26-30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anotaciebi qarTul enaze 

1. publikaciaSi naCvenebia avtorTa mier Seqmnili eqstrakorporaluri 
sisxlis mimoqcevis originaluri tumbos is upiratesobani sxva analogiur 
tumboebTan SedarebiT, romlebic gamovlenilia  2004 wlidan (rodesac daiwyo 
misi gamocda eqsperimentebSi) 2014 wlamde (permanentulad xdeboda tumbos 
kostruqciisa da misi parametrebis gaumjobeseba) periodSi.   

     Из огромного множества насосов крови, апробированных на протяжение всей второй 

половины прошлого века на животных и человеке, сегодня в клинике используются лишь 

некоторые из них. Это роликовый, центрифужный, аксиальный насосы, а также искусственный 

желудочек сердца. Причем, выбор конкретной конструкции насоса, зависит от сферы и цели его 

применения. Из неимплантируемых, экстракорпоральных насосов в клинике наиболее 

популярными являются роликовый и центрифужный насосы, которые согласно последней 

американской классификации устройств вспомогательного кровообращения относятся к насосам 

непрерывного тока и  вращающимся в потоке.  

           С накоплением опыта экспериментального и клинического применения насосов все чаще 

появляются публикации с глубоким анализом конструктивных недостатков насосов, 
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положительных и отрицательных результатов проводимых ими перфузий. Несмотря на 

многолетнее их совершенствование насосам в той или иной степени присущи осложнения. Из них 

следует отметить травму крови, гемолиз и тромбоэмболии. Кроме того нефизиологичный, 

непульсирующий поток нередко может сопровождаться централизацией кровообращения, 

различными нарушениями гомеостаза и нормальной физиологии магистральных артериальных 

сосудов, что постоянно требует мониторинга и соответствующей коррекции. Эти осложнения 

связаны с конструктивными особенностями насосов и поэтому трудно преодолимы. 

             Наша группа представляет вашему вниманию  новый экстракорпоральный насос крови 

предназначенный для многоцелевого использования, который мы разрабатываем с 2004 года, 

совершенствуя его конструктивно и испытывая в экспериментах. Это экстраракорпоральный 

двухкамерный насос, в котором каждая камера поочередно выполняет функцию резервуара 

накопления и насоса нагнетания. Конструктивно насос довольно прост. 

           Отличительные конструктивные особенности насоса:1. в конструкции предусмотрен 

сетовый принцип сборки насоса, когда контактирующие с кровью детали являются одноразовыми 

комплектующими частями, а блок перекрывателей и пульсатор входящие в состав консоля 

управления – многоразовыми; 2.в конструкции отсутствуют контактирующие с кровью любые 

детали кроме стенок камеры; 3. одна камера заполняется независимо от второй нагнетающей, а 

характер нагнетания (параметры) не зависит от характера заполнения; 4.при объеме камеры 500 мл 

производительность насоса достигает 8 л/мин; 5. на выходе насоса можно формировать как 

непрерывный ток крови, так и пульсирующий поток по форме кривой максимально 

приближенный к кривой выброса левого желудочка сердца. Основными конструктивными 

особенностями нового двухкамерного насоса можно считать его универсальность, отсутствие 

зависимости характера нагнетания от характера заполнения, приспасабливаемость к характеру 

притекающей жидкости и возможность формирования требуемого характера изгнания жидкости.  

            Основными гемодинамическими преимуществами насоса являются приспасабливаемость к 

притоку венозной крови как из камер сердца, так и из периферических вен; управляемый 

непрерывный или пульсовой поток и отсутствие травмы клеток крови. Указанные преимущества 

позволяют использовать его как основной насос в системах сердечно-легочного обхода, в 

экстракорпоральных системах вспомогательного кровообращения и в аппаратах для 

перфузионной консервации органов и успешно конкурировать с существующими конструкциями. 

2. naSromSi naCvenebia studentebSi swavlis motivaciis stimulirebisa da 
qirurgiul unar-Cvevebis ganviTarebisaTvis SemuSavebuli axali meTodebi da 
formebi, romlebic adaptirebulia im socialur-ekonomikur relobasTan, 
romelSic mimdinareobs saswavlo procesi.  
     mowodebul qirurgiuli treningis modelSi monawileobda II-VI kursebis 30 
studenti. treningi saSualebas iZleva bakalavriatis dasrulebisas students 
ukve hqondes maRali teqnika qirurgiuli manipulaciebisa da praqtikuli unar-
Cvevebis gansaxorcieleblad. 

             С целью адаптации учебного процесса с современными условиями социально-

экономической реальности изысканы новые методы и формы стимулирования  мотивации  у  

студентов  для  интенсификации  обучения  и  совершенствования  хирургических  навыков.  

             Хирургический тренинг проведен 30 студентам II - VI курсов. Первые 2 года - тренинг на 

муляжах и биотканях. В последующие 3 года - тренинг в экспериментальных исследованиях на 

животных, с освоением навыков восстановления и сохранения функций жизненно важных 

органов. Интенсивный хирургический тренинг возможен при использовании, в качестве базы, 

Научно-Тренингового Центра Экспериментальной  Хирургии.  Он позволяет к окончанию 

бакалавриата  достичь  высокого  уровня  владения  техникой  основных хирургических 

манипуляций и практических навыков. 

3. naSromi warmoadgens im hipoTezis Semowmebis mcdelobas, romlis Tanaxmadac 
naRvlis saerTo sadinaris okluzia (qolestazi) aRZravs im hepatocitTa 
mitozebs, romlebic daeqvemdebarnen qolangiocitebad  transdiferenciacias; 
mopovebulia am hipoTezis sasargeblo ramodenime mtkicebuleba, Tumca am 
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mimarTulebiT kvlevebis gagrZeleba aucilebelia.    
Common bile duct ligation (CBDL) in rodents is a recognized model for studying the proliferation of 
cholangiocytes and bile duct. 
It is established that the size of the bile ducts determines the proliferation activity of cholangiocytes: the 

cells covering the large (>25µm) bile ducts begin to proliferate at the early stage of CBDL derived 
cholestasis (2nd-3rd days), while the cholangiocytes of small bile ducts (<15µm) continue to proliferate in 
parallel with prolongation of bile congestion and reach its peak on 5th-6th days after CBDL.  

At the same time, the proliferation of other (next to cholangiocytes) cells in CBDL setting is left without 
attention or described poorly. 

As we have previously described in biliary obstruction, the hepatocytes also undergo the remarkable 
proliferation, which reaches its peak on the 4-th-5th days after CBDL. The majority of proliferating 
hepatocytes is located in the 1st (mostly) and 2nd zones of hepatic acini. 

We have also shown that starting from the 12th hour of CBDL, the hepatocytes undergo the anging of the 
cytokeratin profiles: they begin to express the immunohistochemical markers of biliary epitheliocytes. This 
process of transdifferentiation   into biliary cells is accompanied by the increase (more than 30%) of amount 
of cytoceratins with masses 61,56 kDa and 40 kDa corresponding the cholangiocyte-specific cytikeratins – 
CK19 and CK7. 

We hypothesize that exactly those hepatocytes, which revealed the features of transdifferentiation   into 
biliary cell lineage, undergo the proliferation. 

29 mile Wistar rats were studied histologically and immunohistochemically on the 1-st-8th days of 
CBDL (every target group contained 3, and control group -5 animals). On the slices of liver tissue from the 
control animals, AE1/AE3 (the complex  immunohistochemical marker for cytokeratins) more intensively 
expressed by cholangiocytes (containing CK19, CK7) than by hepatocytes (containing CK8. and CK18). 
However on 2nd-4th days of CBDL, the intensity of marker expression of hepatocytes located in the 1st-2nd 
zones of hepatic acini is increased, confirming the above-mentioned changes of cytokeratin profile. 
Furthermore, all mitotic figures were revealed exactly in these hepatocytes. The same was confirmed by 
double immunohistochemical staining of liver tissue with AE1/AE3 and Ki-67 (Proliferation marker). 

Trese data should be considered as supporting to our assumption, that biliary transdifferentiation 
hepatocytes provokes their proliferation. 

 4. naSromSi naCvenebia, rom naRvlis saerTo sadinaris okluziiT gamowveuli 
(aRZruli) duqtuluri reaqcia, garda tradiciulad dadasturebuli naRvlis 
sadinarebis da maTi gamomfeni qolangiocitebis proliferaciisa, ganpirobebulia 
iseTi pre-proliferaciuli (gazrdili biliuri wnevis gamo manmade “uxilavi” 
magram ukve arsebuli duqtulebis gaganiereba da maTi sanaTurebis gamoCena) da 
para-proliferaciuli (hepatocitebis duqtuluri transdiferenciacia) 
fenomenebiTac, romlebic iwvevs qolangiocit-specifikuri imunohistoqimiuri 
markerebiT (CK7, CK19) moniSnuli struqturebis raodenobis matebas. 
        Recent studies confirm that “Ductular reaction” (DR) in rodent livers, following common bile duct 
ligation (CBDL), except the “atypical bile duct proliferation”, contains “atypical” ones: “ progenitor/stem 
cells proliferation” and “hepatocytes transdifferentiation into biliary epithelial cells”. We studied 
interrelationship between typical-atypical  components of DR considering CBDL terms. 54 male Wistar rats 
(150-200g) subjected to CBDL were studied on 6th, 12th hours and 2nd-7th days after intervention. Control and 
8 target groups were created according to experimental terms. 4 rats’ livers from each group were studied 
histologically, immunohistochemically (CK7, CK19, OV6, NCAM, AE1/AE3 and Ki67) and by 
immunoblotting analyses. The microcorrosion casts of vascular and biliary systems of next 2 animals per 
each group were studied by Scanning Electron Microscopy. We revealed that early DR (1st-2nd days after 
CBDL) could not be result of proliferation: CBDL derived biliary pressure leads to widening subtle bile 
ductules areas of liver lobules (“Pre-proliferative” stages). At 3th-7th days the “Proliferative” stage of DR   
is manifested: cholangiocytes, hepatocytes, also stem/progenitor cells (but with lesser extent) proliferate. 
Proliferated cholangiocytes and hepatocytes participate in creating neoductules; proliferating progenitors 
differentiate to biliary cells lineage. Along with pre- and para-proliferative stages of DR, develops biliary 
transdifferentiation of hepatocytes, manifested on 12th h and remaining at all studied terms from CBDL. In 
the first 24 hours processes coincide with significant increase of cytokeratins (37%) with molecular weight 
56 and 40 Kda corresponding to cholangiocyte-specific cytokeratins CK19 and CK7 (“Pre-proliferative” 

stages). Thus, DR following CBDL is characterized by “Pre-proliferative”, “proliferative” and “para-

proliferative” features interfering in time. Ductular profiles revealed in different areas of liver lobules 

may be results from widening of existed ductules as well as developing of proliferation and/or 



 156 

transfifferentiation processes; Intralobular biliary network could br considered as plastic and suitable to 

remodeling.  

5. diabetis mZime formis dros sinTeturi radioinertuli androgenis – 
meTiltreinolonis Seyvanam mamr virTagvebSi gamoiwvia sisxlSi testosteronis 
mkveTri momateba da glukozis Semcvelobis daqveiTeba, rac gamowveuli iyo 
qsovilebis insulinis mimarT mgrZnobelobis gazrdiT. testosteronis plazmuri 
koncentraciis miaxloeba normasTan iwvevda miokardiumSi testosteronis aqtiur 
androgenul receptorebTan SeWidulobas, rac, Tavis mxriv, 1,8-jer aqveiTebda 
Tavisufali receptorebis Semcvelobas gulis kunTSi. amasTanave, testosteroni, 
romelsac gaaCnia inhibitoruli zemoqmedeba glukokortikoidebis katabolizmze, 
aumjobesebda miokardiumis mdgomareobas, rac dasturdeboda dnm-isa da rnm-is 
sinTezis momatebiT miokardiocitebSi.                     Двухнедельное введение 
синтетического радиоинертного андрогена метилтриенолона самцам крыс с тяжелой формой диабета 
привело к резкому повышению в крови концентрации тестостерона и сопровождалось снижением 
содержания глюкозы, обусловленным повышением чувствительности тканей к инсулину. 
Приближение плазменной концентрации тестостерона к норме способствовало насыщению 
тестостероном активных андрогенных рецепторов в миокарде, что снижало содержание свободных 
рецепторов в 1.8 раза. При этом тестостерон, обладающий ингибирующим влиянием на 

катаболическое действие глюкокортикоидов, улучшал состояние миокарда, что подтверждалось 
повышением синтеза ДНК и РНК.   
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anotaciebi qarTul enaze 
1. naCvenebi iqna avtorTa mier Seqmnili eqstrakorporaluri sisxlis mimoqcevis 

originaluri tumbos is upiratesobani sxva analogiur tumboebTan SedarebiT, 
romlebic gamovlenilia  2004 wlidan (rodesac daiwyo misi gamocda 
eqsperimentebSi) 2014 wlamde (permanentulad xdeboda tumbos kostruqciisa da misi 
parametrebis gaumjobeseba) periodSi.    

Из огромного множества насосов крови, апробированных на протяжение всей второй половины 

прошлого века на животных и человеке, сегодня в клинике используются лишь некоторые из них. 

Осложнения присущие этим насосам это травма крови, гемолиз и тромбоэмболии, централизация 

кровообращения, снижение тканевого кровотока с накоплением метаболитов и многое другое. 

Поэтому понятно постоянное стремление исследователей по созданию насоса крови, наиболее 

приближенного по параметрам работы к  нативному сердцу. Целью  исследования является 

разработка и предварительная оценка нового насоса крови, предназначенного для 

многофункционального использования, с параметрами работы, максимально приближенными к 

параметрам работы естественного сердца.Стендовые испытания показали: 1) отсутствуют 

движущиеся детали, контактирующие с жидкостью для придания ей кинетической энергии; 2) 

каждая камера функционирует назависимо и характер заполнения не зависит от характера 

нагнетания; 3) объем первичного заполнения насоса варьирует от 40 мл до 800 мл, в зависимости от 

конкретных потребностей эксперимента и схемы перфузии ; 4) давление жидкости на выходе насоса 

достигает 300 мм Hg; 5) производительность при максимальной нагрузке достигает 8 л/мин; 6) 

существует возможность создания на выходе насоса как пульсирующего, так и непульсирующего 

потока жидкости. Первые испытания насоса на животных проведены в моделях сердечно-легочного 

обхода и моделях вспомогательной (параллельной) перфузии при экстракорпоральной мембранной 

оксигенации с целью реанимации на кроликах (до 5 кг) и овцах (до 30 кг). Основными 

гидродинамическими преимуществами насоса можно считать его универсальность, отсутствие 

зависимости характера нагнетания от  характера заполнения. Основными гемодинамическими 

преимуществами насоса являются управляемый пульсовой поток и отсутствие травмы клеток крови. 

Указанные преимущества позволяют использовать его как основной насос в системах сердечно-

легочного обхода, а также в экстракорпоральных системах вспомогательного кровообращения и в 

аппаратах перфузионной консервации органов. 
2. naCvenebi iqna studentebSi swavlis motivaciis stimulirebisa da  qirurgiul 

unar-Cvevebis ganviTarebisaTvis SemuSavebuli axali meTodebi da formebi, romlebic 
adaptirebulia im socialur-ekonomikur relobasTan, romelSic mimdinareobs 
saswavlo procesi.  

  mowodebul qirurgiuli treningis modelSi monawileobda II-VI kursebis 30 
studenti. warmodgenili iqna mtkicebuleba, rom treningis semuSavebuli forma 
saSualebas iZleva bakalavriatis dasrulebisas students ukve hqondes saWiro 
teqnika qirurgiuli manipulaciebis (da zogadad,  praqtikuli unar-Cvevebis) 
gansaxorcieleblad. 

         Общеизвестна тенденция снижения мотивации среди студентов медиков по освоению 

трудоемких хирургических профессий, требующему дополнительного времени и усилий. Поэтому 
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наряду с изучением теоретических вопросов клинических дисциплин, уже на этапе бакалавриата 

значительным является освоение навыков хируругических манипуляций. Целью исследования 

является изыскание методов и форм обучения студентов по освоению и совершенствованию 

хирургических и исследовательских навыков на 5-летнем опыте обучения групп мотивированных 

студентов. 

           Исследование проведено в научно-тренинговом центре экспериментальной хирургии 

(НТЦЭХ) Института Морфологии им. А. Натишвили, одновременно являющегося базой 

департамента клинической анатомии медицинского факультета ТГУ им. И. Джавахишвили. 

Наблюдение охватывает период академического обучения 10 студентов лечебного факультета со 

второго по шестой курс бакалавриата. Критерии отбора в группы хирургического тренинга: 

мотивированное желание студента; хорошая академическая успеваемость, письменное согласие, с 

признанием требований устава НТЦЭХ. Было составлено 2 группы по 5 студентов. Базовый курс 

обучения включал первые 2 года тренинга с освоением свободного владения основными 

хирургическими инструментами; навыками послойного препарирования тканей, выделения и иден-

тификации сосудисто-нервных образований; послойного ушивания ран; наложения сухожильного и 

кишечного швов; сборки и подключения систем для трансфузий; и др. Студенты приобщались к 

элементам научно-исследовательской работы. Участвовали в изыскании  специальной научной 

литературы, сборе и систематизации результатов мониторинга различных показателей гомеостаза 

животных во время экспериментов. Специализированный тренинг (IV-VI курсы) включал работу 

студентов в экспериментальной операционной (2 раза в неделю по 4-5 ч.) с участием в тематических 

экспериментах по протезированию сердечных клапанов (в условиях искусственого 

кровообращения), в различных операциях на сосудах, на кишечнике и др. Студенты ухаживали за 

оперированными животными в хронических экспериментах, а также готовили презентации 

результатов по отдельным фрагментам исследований на общеуниверситетских конференциях. 

            Критериями усвоения навыков за последние 3 года учебы являлся уровень самостоятельного 

владения основными общехирургическими манипуляциями (швом кишечника, сосудистым швом, 

методикой и манипуляциями при канюляции и катетеризации полостных органов и сосудов, сборке 

и разборке аппарата сердечно-легочного обхода и др). 

            На протяжении учебы в бакалавриате, академическая успеваемость этих студентов оценива-

лась высшими баллами. Каждый из них с различной интенсивностью посещал хирургические 

отделения городских клиник, участвовал в ночных дежурствах, на старших курсах ассистировал во 

время операций, принимал участие в диагностических манипуляциях и к окончанию бакалвриата 

являлся вполне адаптированным молодым специалистом в клиническом отделении больницы. 

Семеро из 10 студентов успешно сдали экзамены в магистратуру, а трое поступили в интернатуру в 

зарубежных ВУЗ-ах продолжив совершенствование по хирургическим специальностям: общая 

хирургия, сосудистая и микрохирургия, кардиохирургия, онкология, анестезиология и 

реаниматология. Повышение мотивации и интенсификация обучения для совершенствования 

хирургических навыков среди студентов бакалавриата возможно включением в учебный процесс 

научно-тренингового центра экспериментальной хирургии и началом освоения навыков со второго 

курса бакалавриата до конца обучения. 
3. mocemulia im hipoTezis Semowmebis mcdeloba, romlis Tanaxmadac naRvlis 

saerTo sadinaris okluzia (qolestazi) aRZravs im hepatocitTa mitozebs, romlebic 

daeqvemdebarnen qolangiocitebad  transdiferenciacias; mopovebulia am hipoTezis 

sasargeblo ramodenime mtkicebuleba, Tumca am mimarTulebiT kvlevebis gagrZeleba 

aucilebelia 

Common bile duct ligation (CBDL) in rodents is a recognized model for studying the proliferation of 
cholangiocytes and bile duct. 
It is established that the size of the bile ducts determines the proliferation activity of cholangiocytes: the 

cells covering the large (>25µm) bile ducts begin to proliferate at the early stage of CBDL derived cholestasis 
(2nd-3rd days), while the cholangiocytes of small bile ducts (<15µm) continue to proliferate in parallel with 
prolongation of bile congestion and reach its peak on 5th-6th days after CBDL.  
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At the same time, the proliferation of other (next to cholangiocytes) cells in CBDL setting is left without 
attention or described poorly. 

As we have previously described in biliary obstruction, the hepatocytes also undergo the remarkable 
proliferation, which reaches its peak on the 4-th-5th days after CBDL. The majority of proliferating hepatocytes 
is located in the 1st (mostly) and 2nd zones of hepatic acini. 

We have also shown that starting from the 12th hour of CBDL, the hepatocytes undergo the anging of the 
cytokeratin profiles: they begin to express the immunohistochemical markers of biliary epitheliocytes. This 
process of transdifferentiation   into biliary cells is accompanied by the increase (more than 30%) of amount of 
cytoceratins with masses 61,56 kDa and 40 kDa corresponding the cholangiocyte-specific cytikeratins – CK19 
and CK7. 

We hypothesize that exactly those hepatocytes, which revealed the features of transdifferentiation   into 
biliary cell lineage, undergo the proliferation. 

29 mile Wistar rats were studied histologically and immunohistochemically on the 1-st-8th days of CBDL 
(every target group contained 3, and control group -5 animals). On the slices of liver tissue from the control 
animals, AE1/AE3 (the complex  immunohistochemical marker for cytokeratins) more intensively expressed by 
cholangiocytes (containing CK19, CK7) than by hepatocytes (containing CK8. and CK18). However on 2nd-4th 
days of CBDL, the intensity of marker expression of hepatocytes located in the 1st-2nd zones of hepatic acini is 
increased, confirming the above-mentioned changes of cytokeratin profile. Furthermore, all mitotic figures 
were revealed exactly in these hepatocytes. The same was confirmed by double immunohistochemical staining 
of liver tissue with AE1/AE3 and Ki-67 (Proliferation marker). 

Trese data should be considered as supporting to our assumption, that biliary transdifferentiation 
hepatocytes provokes their proliferation. 

4. naCvenebia, rom naRvlis saerTo sadinaris okluziiT gamowveuli (aRZruli) 

duqtuluri reaqcia, garda tradiciulad dadasturebuli naRvlis sadinarebis da 

maTi gamomfeni qolangiocitebis proliferaciisa, ganpirobebulia iseTi pre-

proliferaciuli (gazrdili biliuri wnevis gamo manmade “uxilavi” magram ukve 

arsebuli duqtulebis gaganiereba da maTi sanaTurebis gamoCena) da para-

proliferaciuli (hepatocitebis duqtuluri transdiferenciacia) fenomenebiTac, 

romlebic iwvevs qolangiocit-specifikuri imunohistoqimiuri markerebiT (CK7, CK19) 
moniSnuli struqturebis raodenobis matebas. miCneulia, rom biliri qseli 

plastikuri struqturaa da eqvemdebareba remodelirebas. 

Recent studies confirm that “Ductular reaction” (DR) in rodent livers, following common bile duct ligation 
(CBDL), except the “atypical bile duct proliferation”, contains “atypical” ones: “ progenitor/stem cells 
proliferation” and “hepatocytes transdifferentiation into biliary epithelial cells”. We studied interrelationship 
between typical-atypical  components of DR considering CBDL terms. 54 male Wistar rats (150-200g) 
subjected to CBDL were studied on 6th, 12th hours and 2nd-7th days after intervention. Control and 8 target 
groups were created according to experimental terms. 4 rats’ livers from each group were studied histologically, 
immunohistochemically (CK7, CK19, OV6, NCAM, AE1/AE3 and Ki67) and by immunoblotting analyses. 
The microcorrosion casts of vascular and biliary systems of next 2 animals per each group were studied by 
Scanning Electron Microscopy. We revealed that early DR (1st-2nd days after CBDL) could not be result of 
proliferation: CBDL derived biliary pressure leads to widening subtle bile ductules areas of liver lobules (“Pre-

proliferative” stages). At 3th-7th days the “Proliferative” stage of DR   is manifested: cholangiocytes, 
hepatocytes, also stem/progenitor cells (but with lesser extent) proliferate. Proliferated cholangiocytes and 
hepatocytes participate in creating neoductules; proliferating progenitors differentiate to biliary cells lineage. 
Along with pre- and para-proliferative stages of DR, develops biliary transdifferentiation of hepatocytes, 
manifested on 12th h and remaining at all studied terms from CBDL. In the first 24 hours processes coincide 
with significant increase of cytokeratins (37%) with molecular weight 56 and 40 Kda corresponding to 
cholangiocyte-specific cytokeratins CK19 and CK7 (“Pre-proliferative” stages). Thus, DR following CBDL is 

characterized by “Pre-proliferative”, “proliferative” and “para-proliferative” features interfering in time. 
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Ductular profiles revealed in different areas of liver lobules may be results from widening of existed 

ductules as well as developing of proliferation and/or transfifferentiation processes; Intralobular biliary 

network could br considered as plastic and suitable to remodeling.  
 

 

 

* saqarTvelos saxelmwifo biujetisa da grantebis gareSe  

Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

# 

gegmiT gaTvaliswinebuli 

da Sesrulebuli 

samuSaos dasaxeleba 

mecnierebis dargisa da 

samecniero mimarTulebis 

miTiTebiT 

samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

1 

 

 

 

denervirebuli da 

delimfatizirebuli 

RviZlis eqsperimentuli 

modelis SemuSaveba  

dimitri korZaia 

nodar xodeli 

jumber farcaxaSvili 

(doqtoranti) 

  

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

1. moZiebuli da damuSavebulia 314 literaturuli wyaro RviZlis wilis 

rezeqciis, hepateqtomiis, RviZlis transplantaciis da am proceduris teqnikuri 

uzrunvelyofisa da meTodebis Sesaxeb sxvadasxva eqsperimentul cxovelbze da 

klinikaSi. kvlevis siRrme ZiriTadad Seadgens 30 wels. literatura ZiriTadad 

ucxoenovania. misi didi nawili daxarisxebis Semdeg iTargmna (zog SemTxvevaSi 

iTargmna statiebis anotaciebi).  

2. doqtorantma Seasrula yvela operacia sauniversiteto grantis farglebSi 

romelic iTvaliswinebda qronikuli eqsperimentuli modelis SemuSavebas mcire 

zomis cxovelebze transplantirebuli naxevari RviZlis regeneraciis 

Sesaswavlad. 

3. doqtorantma monawileoba miiRo samecniero TanamSromlobis farglebSi 

espaneTidan da germaniidan Camosuli vizitorebisTvis kaTedraze Catarebul 

saCvenebel operaciebSi. 

 

 

 

 
 
 
 
  
profesori dimitri korZaia 
 
Tsu medicinis fakultetis dekanis moadgile 



danarTi 

avTandil tukvaZe 

 samecniero erTeulis (departamenti, inსtituti, ganyofileba, laboratoria) 

dasaxeleba: politikis mecnierebis departamenti 

* samecniero erTeulis xelmZRvaneli: malxaz macaberiZe 

 samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

profesori malxaz macaberiZe, 

profesori aleqsandre kuxianiZe, 

profesori korneli kakaCia, 

asocirebuli profesori nana maWaraSvili,  

asocirebuli profesori salome dundua,  

asocirebuli profesori gia JorJoliani, 

asistent-profesori zviad abaSiZe, 

asistent-profesori valerian doliZe, 

asistent-profesori avTandil tukvaZe, 

asistent-profesori aleqsandre wurwumia. 

 
II. 1. publikaciebi: 
ა) saqarTveloSi 

monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

  
avTandil tukvaZe 

Tamar 
jangulaSvili 

 
 
 

ruseTis 
politikuri  
kulturis 

Taviseburebebi 
(istoriuli 
konteqsti) 

Tbilisi 
“universali” 

50 

anotaciebi qarTul enaze 

 

naSromSi istoriul konteqstSi ganxilulia ruseTis politikuri kulturis 
Taviseburebebi, romlic saukuneebis ganmavlobaSi yalibdeba da Taobebs 
gadaecema; ruseTis politikuri kultura avtoritarul kulturis tips 
ganekuTvneba, romelSic Zlier saxemwifosa da xelisufalze moTxovna 
xalxisgan momdinareobs; mosaxleobis umravlesoba ixreba politikur 
procesSi revoluciuri meTodebis gamoyenebisaken, aseve, istoriulad 
moqalaqeebs CamouyalibdaT velikorusuli Sovinizmisa da gansakuTrebuli 
istoriuli misiis grZnoba, romelic xelSewyobilia mmarTveli elitisa da 
inteleqtualuri elitebis mier; yovelive ki, Cveni azriT, safrTxes uqmnis 
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ara marto demokratizaciis process qveynis SigniT, aramed aseT 
prioritetebze gaTvlili sgareo politika safrTxis Semcvelia mezobeli, 
susti saxelmwifoebisaTvis. 

 

 
 

krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

 
 
 

 

tukvaZe 
avTandili 

sivrce, 
sazogadoeba, 
politika 

№2

Tbilisi 
Uuniversitetis 
gamomcemloba 

332-345 

anotaciebi qarTul enaze 

aSS-is, britaneTis da saqarTvelos politikuri kulturis SedarebiTi 
analizi 

naSromSi SedarebiTi analizze dayrdnobiT Seswavlilia sami qveynis 
politikuri kulturis Taviseburebebi kanonis uzenaesobasTan, saxelmwifo 
institutebTan, umciresobebis uflebebis dacvasTan mimarTebaSi; xazi esmeba 
saxelmwifoebrivi azrovnebisa da tolerantobis tradiciebs saqarTveloSi, 
individualistur kulturas aSS-i, kanonmorCilebisa da samoqalaqo 
kulturis elementebs britaneTSi. 

 

 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 
 
 
 

2 

avTandil 
tukvaZe 

irakli 
ubilava 

 
 

avTandil 
tukvaZe, 
giorgi 
xideSeli 

1.iranis 
politikuri 
sistema-
Teodemokratia

 
 

2.diqtatoruli 
reJimebis 
politikuri 
gavlena 
organizebuli 
danaSaulis 
jgufebze   

1.saerTaSoriso 
referirebadi 

darecenzirebadi 
Jurnali 

“mecniereba da 
cxovreba” 

2. saerTaSoriso 
samecniero-
praqtikuli 
Jurnali 
“cxovreba da 
kanoni” 

1. Tbilisi 
“mwignobari” 
ninoSvilis 55 

 
 
 

2. Tbilisi 
Wuwumias 27 

1.127-132 
 
 
 
 
 

2. 26-33 

anotaciebi qarTul enaze 

 

naSromSi gaanalizebulia iranis politikuri sistemis Taviseburebebi; 
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formulirebulia Teodemokratiis cneba, romelic ganzogadoebulia iranis 
magaliTze. 

 

 

 
III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
 
 
 

avTandil tukvaZe 
marex deviZe 

Eerovnuli 
Taviseburebebi 
politikur kulturaSi 
 
 
 
 

2015 wlis ivnisi 
Tbilisi 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

naSromSi ganxilulia erovnuli specifikidan gamomdinare Taviseburebebi 
politikur kulturaSi 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



danarTi 

aleqsandre kuxianiZe 

 samecniero erTeulis (departamenti, inსtituti, ganyofileba, laboratoria) 

dasaxeleba: politikis mecnierebis departamenti 

* samecniero erTeulis xelmZRvaneli: malxaz macaberiZe 

 samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

profesori malxaz macaberiZe, 

profesori aleqsandre kuxianiZe, 

profesori korneli kakaCia, 

asocirebuli profesori nana maWaraSvili,  

asocirebuli profesori salome dundua,  

asocirebuli profesori gia JorJoliani, 

asistent-profesori zviad abaSiZe, 

asistent-profesori valerian doliZe, 

asistent-profesori avTandil tukvaZe, 

asistent-profesori aleqsandre wurwumia. 

 

III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1. 
 
 
 

aleqsandre kuxianiZe 
(momxsenebeli) 

postsabWoTa 
transformacia: 
demokratizacia Tu 
kriminalizacia? 

Tsu,  
2015 wlis 25-27 ivnisi 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, 1990 წლების პირველ ნახევარში, იბეჭდებოდა 
უამრავი ნაშრომი დემოკრატიზაციის მესამე ტალღის შესახებ. თუმცა, იმავე ათწლეულის 
მეორე ნახევარში თემატიკას დაემატა ახალი გამოკვლევები პოსტსაბჭოთა 
კრიმინალიზაციის შესახებ. პოლიტიკის მეცნიერთა წინაშე დადგა დილემა: რა გზას 
დაადგა პოსტსაბჭოთა ტრანსფორმაცია - დემოკრატიზაციას თუ კრიმინალიზაციას. ამ 
საკითხზე პასუხი დამოკიდებულია პოლიტიკურ, სოციალურ და ეკონომიკურ 
სიტუაციაზე ცალკედ აღებულ  ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. მოცემულ 
პრეზენტაციაში წარმოდგენილი ანალიზი, ჩატარებულია ხუთი ქვეყნის მაგალითზე: 
საქართველო, რუსეთი, უკრაინა, აზერბაიჯანი და სომხეთი.  
პრეზენტაციის ძირითადი დებულებები:  

1. დემოკრატიზაცია გულისხმობს საზოგადოების პერმანენტულ რეფორმირებას და ბრძოლას
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პოლიტიკური ძალაუფლების კრიმინალიზაციის წინააღმდეგ; 

2. დემოკრატიზაცია შეიცავს მოდერნიზაციას, მაგრამ მხოლოდ მოდერნიზაცია ნიშნავს 
ავტორიტარული რეჟიმის მშენებლობას; 

3. საკითხი იმის შესახებ, თუ რა არის პირველი - ნავთობი და გაზი თუ დემოკრატია და 
კანონის უზენაესობა - წარმოადგენს გადამწყვეტ ფაქტორსსაზოგადოების 
დემოკრატიზაციის ან კრიმინალიზაციის პროცესში; 

4. პოსტსაბჭოთა ქვეყანა, რომელსაც არ გააჩნია ნავთობი და გაზი, დაადგება 
დემოკრატიზაციის გზას მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ აირჩევს ევროპული 
ფასეულობების დამკვიდრებისა და კომპლექსური რეფორმების გზას;  

5. დანაშაული დამახასიათებელია ყველა სახელმწიფოსათვის, მაგრამ განსხვავება 
დემოკრატიასა და ავტორიტარულ მმართველობას შორის მდგომარეობს იმაში, რომ 
დემოკრატია შეუთავსებელია დანაშაულთან, მაშინ როცა ავტორიტარული მმართველობა 
შეიცავს დანაშაულს, როგორც მისი არსებობის ინტეგრალურ ნაწილს; 

6. საქართველოს ახასიათებს გაყოფილი საზოგადოების სინდრომი, რომელიც სერიოზულად 
ასუსტებს დემოკრატიის მშენებლობას, ნდობას სამართალდამცავი ინსტიტუტების მიმართ 
და ხელს უწყობს დანაშაულის არსებობას. მიუხედავად ამისა, სტრატეგიული 
თვალსაზრისით, საქართველოს პოსტსაბჭოთა ტრანსფორმაციაწარმოადგენს 
დემოკრატიზაციის კრიმინალიზაციაზე გამარჯვების ისტორიას.  

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

2. 
 
 
 

aleqsandre kuxianiZe 
(momxsenebeli) 

საქართველო-რუსეთი: 
რეგიონული უსაფრთხოება  
სამეზობლო პოლიტიკის 
ფარგლებში. 
 
 
 

q. qobuleTi, 2015 w., 5 
maisi 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

civi omis damTavrebis Semdeg, usafrTxoebis cnebis Sinaarsi gafarTovda. 
kremlis elitisTvis ukrainasTan omis gadazrda ruseT-dasavleTis 
konfliqtSi warmoadgens Zalauflebis SenarCunebis saSualebas da ar 
efuZneba politikur ideologias. sabWoTa periodTan SedarebiT, aseTi 
winaaRmdegoba “ferad revoluciebze” reaqcias atarebs da ar aris 
dakavSirebuli politikur faseulobaTa mwyobr sistemasTan, rogoric iyo 
komunisturi ideologia. saqarTvelos erovnuli usafrTxoebis koncefciaSi 
ruseTi warmoadgens erT-erT ZiriTad safrTxes Semdegi aspeqtebis 
gaTvaliswinebiT: ruseTis Sida politika (korufcia, transnacionaluri 
organizebuli danaSauli, radikaluri nacionalizmi da kriminaluri 
avtoritarizmi); samxedro bazebi afxazeTSi, saxreT oseTSi da giumriSi; 
ruseTis rbili politika, rogorc saqarTvelos kontrolis saSualeba; 
rusuli propaganda, rogorc nacionaluri usafrTxoebis muqara; ruseTis 
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mier saqarTvelos natoSi integraciis CaSlisken mimarTuli politika.   

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

3. 
 
 
 

aleqsandre kuxianiZe 
(momxsenebeli da 
organizatori) 

საქართველოს ნატოში 
ინტეგრაცია უსაფრთხოების 
გამოწვევების კონტექსტში 

 

Tsu, 2015 w., 3 aprili 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

საკითხის აქტუალობიდან გამომდინარე, სამეცნიერო–პრაქტიკული სემინარი რელევანტურია 
საქართველოს საგარეო პოლიტიკის კურსთან, ჩვენი ქვეყნის ევრო-ატლანტიკურ მისწრაფებებთან.  
სემინარი განიხილავს საქართველოს ნატოში ინტეგრაციას, უსაფრთხოების გამოწვევების 
კონტექსტში. 
საქართველოს ევრო-ატლანტიკური მისწრაფება არის საქართველოს მოსახლეობის არჩევანი და 
შესაბამისად ეს შეუქცევადი პროცესია.საქართველოსსაგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის 
ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს ნატო-ში გაწევრიანება და დიდ მნიშვნელობას 
ანიჭებს ნატო-ს როლს ქვეყნის უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის განმტკიცების საქმეში. ნატო-
საქართველოს ურთიერთობები 1992 წლიდან დაიწყო, როდესაც საქართველო შეუერთდა ნატოს 
ჩრდილოატლანტიკური თანამშრომლობის საბჭოს (NACC), რომელიც 1997 წელს შეიცვალა 
ევროატლანტიკური პარტნიორობის საბჭოთი (EAPC - Euro-Atlantic Partnership Council). ხოლო 
1994 წელს საქართველო გახდა ნატო-ს „პარტნიორობა მშვიდობისათვის“ (PfP - Parntnership for 
Peace) პროგრამისთანამონაწილე. 2002 წელს კი ნატო-ს პრაღის სამიტზე საქართველომ გააკეთა 
ოფიციალური განაცხადი ქვეყნის ალიანსში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. 
საქართველო, როგორც ევროატლანტიკური უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი კონტრიბუტორი 
სახელმწიფო, აქტიურად არის ჩართული ნატო-ს ეგიდით წარმოებულ სამშვიდობო ოპერაციებში.  
საკუთარი წვლილი შეაქვს მსოფლიო უსაფრთხოების ისეთ გამოწვევებთან ბრძოლაში 
როგორიცაა, მაგალითად, საერთაშორისო ტერორიზმი. ამ თვალსაზრისით, საქართველოს 
კონტრიბუცია ნატოს ფარგლებში მიმდინარე ოპერაციებში ემსახურება როგორც ეროვნული 
ინტერესების, ისე გლობალური უსაფრთხოების დაცვას.  

 
 

b) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1. 
 
 
 

Aaleqsandre kuxianiZe 
(momxsenebeli) 

      ბრძოლა „რუსთავი 2“–
სათვის, როგორც ქართული 
დემოკრატიის სარკე 

ლუნდის უნივერსიტეტი 
(შვედეთი). 2015 წ., 26 

ნოემბერი  

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

moxsenebaSi gaanalizebulia “rustavi 2”-is Seqmnisa da politikur 
xelisuflebasTan urTierTobis istoria moqalaqeTa kavSiris, erTiani 
nacionaluri moZraobisa da qarTuli ocnebis xelisuflebaSo yofnis dros. 
detalurad ganxilulia 2015 wlis Semodgomis periodSi sasamarTlos 
gadawyvetilebebi telekompania “rusTavi 2”-s mimarT da maTi gavlena 
politikur situaciaze saqarTveloSi.  
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# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

2. 
 
 
 

Aaleqsandre kuxianiZe 
(momxsenebeli) 

      საქართველო რუსეთსა და 
დასავლეთს შორის.  

 

მალმოს უნივერსიტეტი 
(შვედეთი). 2015 წ., 15 

სექტემბერი 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

moxsenebaSi gamxilulia saqarTvelos politikuri urTierTobebi ruseTTan 
sanWoTa kavSiris daSlis Semdeg da saqarTvelos natoSi integraciis 
procesi. gaanalizebulia ruseTis politika saqarTvelosa da kavkasiis 
mimarT, da misi geopolitikuri miswrafebebi 2008 wlis ruseT-saqarTvelosa 
da 2014-15 wlebis ruseT-ukrainis omebis fonze. 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

3. 
 
 
 

Aaleqsandre kuxianiZe 
(momxsenebeli) 

    საქართველო: დემოკრატია 
თუ ავტორიტარიზმი?    

 

მალმოს უნივერსიტეტი 
(შვედეთი). 2015 წ., 29 

ოქტომბერი. 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

1990 wlebis pirvel naxevarSi, sabWoTa kavSiris daSlis Semdeg, dasavluri 
publikaciebis umravlesoba eZRvneboda demokratizaciis mesame talRas, da 
naklebi yuradReba eqceoda kriminalizaciis procesebs da korufciis zrdas. 
Sedegad, axlad Seqmnil qveynebSi Camoyalibdnen avtoritaruli da 
kleptokratiuli reJimebi.Ees faqti ar gamoricxavs demokratizaciis 
procesebs aseT qveynebSi. TviT ganviTarebul dasavlur qveynebSic ki 
Tanamedrove demokratia Tanaarsebobs organizebul danaSaulTan da 
korufciasTan, magaliTad, italiaSi an amerikis SeerTebul StatebSi. 
gansxvaveba avtoritarul da demokratiul reJimebs Soris imaSia, rom 
korufcia da danaSauli warmoadgens nebismieri avtoritaruli mmarTvelobis 
integralur nawils, maSin rodesac demokratiis principebze agebuli 
mmarTveloba antagonisturad aris ganwyobili korufciasa da organizebuli 
danaSaulis mimarT. 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

4. 
 
 
 

Aaleqsandre kuxianiZe 
(momxsenebeli) 

    ბრძოლა კორუფციისა და 
ორგანიზებული დანაშაულის 
წინააღმდეგ საქართველოში. 

 

მალმოს უნივერსიტეტი 
(შვედეთი). 2015 წ., 20 

ნოემბერი. 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

1990 wlebSi korufcia warmoadgenda qarTuli politikuri elitis 
umravlesobis cxovrebis wess, xolo profesionaluri organizebuoli 
danaSauli iyo Serwymuli xelisuflebasTan. 2003 wlis vardebis revoluciis 
Semdeg qveyanaSi gatarda radikaluri anti-korufciuli da anti-kriminaluri 
reformebi, da amis Sedegad, korufciisa da organizebuli danaSaulis done 
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mniSvnelovnad Semcirda. magram politikur mmarTvelobaSi avtoritaruli 
elementebis gaZlierebis gamo, korufcia gadainacvla politikur doneze, 
egreT wodebuli “elituri” korufciis saxiT, ris Sedegadac erTianma 
nacionalurma moZraobam dakarga sazogadoebis mxardaWera da waago 2012 
wlis saparlamento arCevnebi. daskvna: demokratizaciis gareSe, mxolod 
modernizaciis meTodebiT, korufciis efeqturi aRmofqvra SesaZlebelia 
dabal safexurze, magram SeuZlebelia politikur doneze.  

 
 

IV. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetisა da grantebis gareSe  
Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 

1. 
 
 

 

korufcia da 
organizebuli 

danaSauli SvedeTSi, 
politikis mecniereba 

Kkarina 
vamlingi, 
malmos 

universitetis 
profesori 

aleqsandre 
kuxianiZe 

evrokavSiris 
granti 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 
Sedegebi (qarTul enaze) 

organizacia “saerTaSoriso gamWvirvalobis” mixedviT, SvedeTi warmoadgens 
qveyanas, sadac korufciis dome erT-erTi yvelaze dabalia msoflioSi. 
Mkvlevis Sedegad dadginda, rom miuxedabad amisa, an qveyanaSi organizebuli 
danaSaulis done arc iseTi dabalia da bolo ori aTwleulis ganmavlobaSi 
sagrZnoblad gaizarda afrikis, aziisa da yofili sanWoTa kavSiridan 
ukanono migrantebis danaSaulebriv saqmianobaSi monawileobis xarjze. 
kvlevis masalebi CarTulia Tsu-is, socialur da politikur mecnierebaTa 
fakultetis, politikis mecnierebis specialobiT, saleqcio kursSi 
“politikuri korufcia da organizebuli danaSauli.”  

 

 

 

 



danarTi 

ალექსანდრე წურწუმია 

 samecniero erTeulis (departamenti, inსtituti, ganyofileba, laboratoria) 

dasaxeleba: politikis mecnierebis departamenti 

* samecniero erTeulis xelmZRvaneli: malxaz macaberiZe 

 samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

profesori malxaz macaberiZe, 

profesori aleqsandre kuxianiZe, 

profesori korneli kakaCia, 

asocirebuli profesori nana maWaraSvili,  

asocirebuli profesori salome dundua,  

asocirebuli profesori gia JorJoliani, 

asistent-profesori zviad abaSiZe, 

asistent-profesori valerian doliZe, 

asistent-profesori avTandil tukvaZe, 

asistent-profesori aleqsandre wurwumia. 

 
II. 1. publikaciebi: 
ა) saqarTveloSi 

monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

  
aleqsandre 
wurwumia 

 
 

geopolitikuri 
cvlilebebi 
drosa da 
sivrceSi 

YTbilisi, 
universali 

141 gv. 

 naSromSi ganvixiluli is ZiriTadi teritorialuri cvlilebebi, romelic 

mimdinareobda msoflios sxvadasxva kuTxeSi. am mxriv aTvlis wertilad arCeulia 

1453 weli. ganxilvis erT-erTi umTavresi sagania, geografiuli faqtorebis gavlena 

warsulisa da Tanamedrove geopolitikur cvlilebebze. ganxilvisas moxda

dayrdnoba geopolitikis klasikuri periodis TeoriaTa analizs. es Teoriebi 

dResac inarCuneben Tavis mniSvnelobas da gavlenas mimdinare cvlilebebze. 

SevecadeT am urTierTkavSiris warmoCenas.   

kvleva ZiriTadad moicavs evraziiul sivrces: mis rogorc evropul nawils

mosazRvres amirkavkasiasTan, aseve Soreul aRmosavleTsac. ar aris mizanSewonili 

gancalkaveba erTmaneTisgan evropisa da aziis, geografiulad es SesaZloa 

gamarTlebulic ki aris. vinaidan am or kontinents Soris ar arsebobs mkveTrad 

gamokveTili bunebrivi winaRoba da sazRvari (gansakuTrebiT CrdiloeT-

aRmosavleTi, anu is teriroia sadac evropisa da aziis kontinentebs Soris 

sazRvari miuyveba uralis mTaTa sistemas),   geopolitikuri TvalsazrisiT 
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gacilebiT marTlzomieria es orive kontinenti erT mTlianobaSi – evraziul 

sivrced ganvixiloT.  

naSromi warmoadgens meore gamocemas wignisa – geopolitikuri cvlilebebi 

drosa da sivrceSi (geopolitikis klasikuri periodi), romelic 2009 wels 

gamoveciT. pirveli gamocemisgan gasnxvavebiT, ZiriTad nawilSi Setanilia 

damatebebi garkveul politikur procesebTan mimarTebaSi da SevecadeT Cveni 

mosazrebebis kidev ufro gamyarebas sxvadasxva periodSi moRvawe mecnieris xedvaze 

dayrdnobiT.  

aseve mizanSewonilad miviCnieT calke Tavi dagveTmo da gvemsjela 

geopolitikaze, rogorc samecniero disciplinaze; gangvesazRvra misi kvlevis 

sagani da meTodebi. Zalian mniSvnelovania ama Tu im sityvis (terminis) sworad 

gamoyeneba, misi arsis srulyofilad warmoCena, rasac davuTmeT yuradReba da 

ganvixilavT, naSromis rogorc pirvel TavSi aseve sxva nawilSic.  

 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 
1 
 
 

aleqsandre 
wurwumia 

sazRvao da 
saxmeleTo Zalis 
dapirispirebis 

ZiriTadi 
aspeqtebi  

sivrce, 
sazogadoeba, 
politika 2 

Tbilisi 2015, 
Tsu 

gamomcemloba 

gv.458-466 

   geopolitikis umTavres kategorias warmoadgens sivrce. XX saukunis meore naxevramde 
ZiriTadi aqcenti keTdeboda saxmeleTo da sazRvao sivrceze. ZiriTadi kvlevebi daiyvaneba 
ori Zalis – Talasokratiis da Telurokratiisa da Telurokratiis urTiertobisa da 
winaaRmdegobis analizamde. Talasokratiis (sazRvao Zalis) da Telurokratiis (saxmeleTo 
Zalis) urTierTzemoqmedeba gansakuTrebiT mnSvnelovani gaxda kolumbis Semodgom epoqaSi. 
moyolebuli XV saukunidan, zRvebsa da okeaneebze upiratesobis mopoveba ganapirobebda da 
ganapirobebs politikur procesebs.  

 

 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 
2 
 
 

aleqsandre 
wurwumia 

napoleonis 

geostrategiuli 

miznebi, 

istoriuli 

paralelebi 

da qarTuli 

diplomatiis 

xarvezebi. 

 

qarTuli 
diplomatia 

#17 

Tbilisi, 
artanuji 

 

     statiaSi warmoCenilia kacobriobis istoriaSi erT-erTi yvelaze gamorCeuli da 
cnobili politikosis – napoleon bonapartis (1760-1821) geostrategiuli xedvis ganxilvas. 
ufro konkretulad ki, misi aRmosavluri politikis im sakiTxebis, romelic mWidrod aris 
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dakavSirebuli geopolitikasTan.  
 napoleon bonaparti mravalmxriv niWieri da SorsmWvreti politikosi iyo. mis 
moRvaweobaSi mniSvnelovani roli Seasrula strategiulma xedvam, romliTac is aniWebda 
mniSvnelobas ama Tu im geografiul sivrces. Zalian mkafios es gamoCnda egviptis 
laSqrobis dros. napoleonis strategiul Canafiqrs egviptis dapyroba warmoadgenda, rac 
saSualebas miscemda safrangeTs Seemoklebina gza indoeTamde da moepovebina upiratesoba 
savaWro urTierTobebSi evropaSi. pirvel etaps am strategiaSi warmoadgenda italiis da mis 
garSemo sazRvao sivrcis dapyroba, meore etapze ioniis kunZulebis dakaveba da ukve amis 
Semdeg moxdeboda egvipteze galaSqreba.  
     vfiqrobT, napoleonis geostrategiuli miznebi didi albaTobiT ufro metad 
ganxorcielebadi iyo, Tuki is moskovis aRebis nacvlad an misi aRebis Semdgom daiZreboda 
kavkasiisken. Tumca, kavkasiis dakavebis SemTxvevaSic ki mis winaSe aRmoCndeboda ori Zlieri 
mowinaarmdege osmaleTi da sparseTi. savaraudod sparseTTan molaparakebebis Semdgom da 
erToblivad osmaleTis damarcxebisa, sparseTi da safrangeTi mokavSireTa rangidan 
gadainacvlebdnen mowinaaRmdegeTaSi. napoleonis mier tavdapirvelad (XVIII saukunis 
miwuruls) arCeuli mimarTuleba teritoriuli gafarToebisa (xmelTaSua zRva-axlo 
aRmosavleTis gavliT indoeTisken)) emTxveva im sivrces, romlis aTvisebasac Tavis droze 
Seecada aleqsandre makedoneli da romis imperiis mmarTvelni. orive am imperiam, aleqsandre 
makedonelisam da romisam, seriozuli resursebi daxarja miznis misaRwevad. Tumca, pirvelma 
maTganma miaRwia indoeTamde, xolo meore ver gascda axlo aRmosavleTs da indoeTisken 
mimaval gzaze sparseTi gadaeRoba. 

 

 

III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
1 
 
 

aleqsandre wurwumia  
erTiani evropili sivrce 
(integraciis sirTuleebi) 

 
 
 

25-27 ivnisi, 2015 
Tsu. 

III saerTaSoriso 
konerencia ..sivrce, 

sazogadoeba, politika” 

 politikurma procesebma xeli Seuwyo, msoflio politikis erT-erTi skolis, 
neoliliberalizmis im xedvis formirebas, romlis mixedviT TanamSroblobiT saxelmwifoebi 
gacilebiT met mogebas naxuloben vidre dapirispirebiTa da omebiT. meore msoflio omis 
damTavrebidan sul raRac Svidiode weliwadSi, orma evropulma saxemwifom (germaniam da 
safrangeTma), romelTac 75 wlis gamavlobaSi samjer iomes erTmaneTis winaaRmdeg, gadadges 
nabiji TanamSromlobisken. evropulma Tanamegobrobam, romelic SemdgomSi 1993 wels 
gardaiqmna evropis kavSirad, xeli Seuwyo evropul sivrceSi ekonomikuri TanmSromlobis 
gaRrmavebas. Tumca, evropuli Tanamegobroba ar eyrdnoboda mxolod ekonomikur faqtorebs, 
rac mkafiod gamoCnda de golis marTvelobis periodSi, rodesac 60-ian wlebSi safrangeTma 
dabloka didi britaneTis gawevrianeba organizaciaSi, am ukanasknelis mWidro urTierTobis 
gamo aSS-Tan.  

civi omis damTavrebis Semdeg gamoiTxva varaudi, rom axal msoflio wesrigs aSS-sa 
da evrokavSiris TanamSromlobiT Caeyreboda safuZveli. Tumca, Semdgom periodSi 
evrokavSiris liderma saxelmwifoebma (pirvel rigSi safrangeTma da germaniam), moiwadines 
TavianTi sakuTari politikis ganxorcieleba da mWidro TanamSromloba ruseTTan. rasac 
aSS-s samTavrobo wreebis mxridan mwvave reaqcia moyva. Tumca, ruseT-safrangeT-germaniis 
swrafva evropaSi axali usafrTxoebis sistemis Camoyalibebisa, 2011 wels ver ganxorcielda. 
am gegmis ganxorcielebas aseve uSlis xels daZabuli viTareba ukrainis garSemo.  

ruseTis mier yirimis aneqsiam dabada ramodenime aqtualuri kiTxva. xom ar moxda 
dainteresebul mxareebs Soris raime saxis faruli garigeba msgavsi miunhenisa (1938 w.)? aris 
ki evrokavSiri erTiani organizacia? xom mimarTvaen safrangeTi-germania ruseTTan 
mimarTebaSi ZalTa dabalansebis politikas susti saxelmwifoebis interesebis 
ugulebelyofis xarjze? 

Cvens mier gamoTqmul eWvs kidev ufro aRvivebs safrangeTis yofili prezidentebi 
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Jiskar d’estenis da nikola sarkozis mier dafiqsirebuli pozicia yirimis ruseTisadmi 
kuTvnilebis istoriuli safuZvlebis Sesaxeb.   

msgavsma poziciam, ruseTisadmi loialurma damokidebulebam, SesaZloa Searyios 
evrokavSiris erToba, vinaidan mis rigebSi arian warmodgenili qveynebi, romelTac 
istoriulad CamouyalibdaT undobloba ruseTis politikis mimarT.  

evrokavSiri, rogorc organizacia uamravi gamowvevis wianSe dgas. umTavresi problema 
ki, ruseTTan damokidebulebis garTuleba, saTaves 2004 wlidan iRebs. swored am wels 
ganxorcielda evrokavSiris istoriaSi yvelaze didi gafarToeba. imave wels evrokavSirma 
ganacxada samezoblo politikis amoqmedebis Sesaxeb. am etapamde kremli acxadebda, rom 
misTvis ar hqonda arsebiTi mniSvneloba gawevriandebodnen Tu ara yofili sabWoTa 
respublikebi evrokavSirSi, mTavari iyo ar momxdariyo maTi gawevrianeba 
Crdiloatlantikur aliansSi. Tumca, evrokavSiris samezoblo politikam da evrokavSirsa da 
saqarTvelo, ukraina, moldovas Soris asocirebis xelSekrulebis xelmoweram faqtma 
mkveTrad daZaba urTierToba ruseTTan. calsaxaa, rom TiToeuli nabiji gadadgmuli 
demokratiisa da evrointegraciisaken, kidev ufro aSorebs post-sabWoTa respublikebs 
kremlisagan da zrdis maTi suverenitetis xarisxs.

 
 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  
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2 
 

aleqsandre wurwumia  
Soreuli aRmosavleTi
guSin, dRes, xval: 
geopolitikur cvlilebaTa 
Taviseburebani 

 
 
 

15-16 oqtomberi, 2015 
YTbilisi, Tsu, I 
samecniero konderencia: 
,,Soreuli aRmosavleTi: 
istoria, religia, 
kultura”  

შორეული აღმოსავლეთი არც ისეთი შორეულია, მითუმეტეს, თუკი გავითვალისიწინებთ და 
მხედველობაში მივიღებთ მსოფლიო რუკის (ამერიკულ ვარიანტს), რომლის ცენტრში წყნარი ოკეანე 
მდებარეობს,. წყნარი ოკეანის ჩრდილო-დასავლეთი და ცენტრალური ნაწილი XIX-XX საუკუნეების 
მიჯნაზე წარმოადგენდა პოლიტიკურ პროცესთა უმნიშვნელოვანეს ეპიცენტრს. სწორედ ამ რეგიონში 
გადაიკვეთა იმ პერიოდის იმ პერიოდის მსოფლიოს უძლიერეს სახელმწიფოთა ინტერესები. სწორედ ახლო 
აღმოსავლეთში მიმდინარე პოლიტიკური დაპირისპირების ფონზე იღებს სათავეს გლობალური პოლიტიკა. 

გეოპოლიტიკური ცვლილებები რეგიონში მნიშვნელოვან წილად განსაზღვრა იაპონიის აქტიურობამ. 
შემთხვევითი არაა, რომ ჯერ კიდევ რამოდენიმე წლით ადრე ჩინეთთან ომის დაწყებამდე (კორეის ომის 
(1894-1895), ცნობილი ამერიკელი გეოპოლიტიკოსი, ვიცე-ადმირალი ალფრედ მეჰენი ურჩევდა თავისი 
ქვეყნის ხელისუფლებას ფხიზლად დევნება თვალყურის და წინ აღდგომა იაპონიის ექსპანსიისა წყნარ 
ოკეანეში.  

უახლოეს მომავალში, XXI საუკუნის 20-იანი წლებიდან, შორეული აღმოსავლეთი კვლავ შესაძლოა 
გახდეს დიდ გეოპოლიტიკურ ცვლილებათა ეპიცენტრი. ტერიტორიალური დავა, იაპონიასა და სამხრეთ 
კორეას შორის, ჩინეთის გეოპოლიტიკური ინტერესები და ტერიტორიალური დავარუსეთსა და იაპონიას 
შორის, შრსაძლოა გახდეს ამის მიზეზი. თუმცა, არანაკლებ ინტერეს იმსახურებენ სამხრეთ-აღმოსავლეთ 
აზიის ქვეყნების ასოციასია. ეს ორგანიზაცია, რომელიც ჩამოყალიბდა გასული საუკუნის 60-იან წლებში, 
გეგმავს გადაკეთდეს ეკონომიკურიდან პოლიტიკურ ორგანიზაციად მსგავსად ევროკავშირისა.   
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aleqsandre wurwumia  
zurab avaliSvili –
qarTuli geopolitikis 
saTaveebTan 

 
 
 

11-13 noemberi, 2015 Tbilisi. 
saqarTvelos mecnierebaTa 

akademia. 
saerTaSoriso kongresi 

,,qarTvelologiis 
problemebi da 
perspeqtivebi” 
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zurab avaliSvils (1874 an 1876 – 1944) udidesi damsaxureba miuZRvis qarTveli eris

winaSe da saqarTvelos saxelmwifoebrivi mSeneblobis saqmeSi. upirveles yovlisa, im 
mdidari samecniero memkvidreobidan, romelic dagvitova zurab avaliSvilma, yuradRebas 
gavamaxvilebT im naSromebze, sadac yvelaze metad Cans geopolitikasTan dakavSirebuli 
sakiTxebi. XX saukunis dasawyisSi qarTuli samecniero wris warmoamdgenelTa Soris 
gamoCdnen mecnierebi, romelTac mniSvnelovani yuradReba gaamaxviles qveynis geografiuli 
adgilmdebareobis mniSvnelobaze mis politikur cxovrebaSi. upirveles yovlisa am 
mecnireTagan unda gamovyoT – zurab avaliSvilisa da ivane javaxiSvilis saxelebi. pirvelma 
maTganma 1901 wel gamosca naSromi: ,,saqarTvelos SerTeba ruseTTan”. rac Seexeba ivane 
javaxiSvils, 1918 wels man gamosca naSromi: ,,damokidebuleba ruseTsa da saqarTvelos 
Soris me-XVIII-e saukunis pirvel meoTxedSi” da ,,saqarTvelos sazRvrebi”.  

zurab avaliSvili damoukideblobis wlebSi (1918-1921) diplomatiur samsaxurSia. 1921 
wels sabWoTa ruseTis mier saqarTvelos dapyrobis Semdeg wavida emigraciaSi. 
saqarTveloSi darCenili ivane javaxiSvilisTvis am mimarTulebiT samecniero kvlevis 
gagrZeleba did riskTan iyo dakavSirebuli. sabWoTa periodSi geopolitika iTvleboda 
burJuaziul samecniero disciplinad.  

zurab avaliSvili Tavis naSromebSi ar iyenebs termin geopolitikas. Tumca, arc 
geopolitikis fuZemdebeli fridrih ratceli (1844-1904) da arc mis saTaveebTan mdgomi 
helford makinderi (1861-1947) ar iyenebdnen am termins. es termini samecniero sazogadoebaSi 
daamkvidra Svedma mecnierma rudolf kelenma (Celeni) (1864-1922).  

zurab avaliSvilis geopolitikuri xedva mkafiod gamoCnda 1901 wels gamocemul 
naSromSi ,,saqarTvelos SeerTeba ruseTTan”. gasaTvaliswinebelia is garemoeba, rom 
imJamindeli realobidan gamomdinare zurab avaliSvili ver gamoiyenebda termin aneqsias, 
aseT SemTxvevaSi cenzura maSinaTve akrZalavda naSromis gamocemas. zurab avaliSvili 
mniSvnelovan daskvnas akeTebs konstantinopolis dacemasTan dakavSirebiT, mkafiod Cans am 
movlenis Semdgom saqarTvelos garSemo Seqmnili geopolitikuri konfiguraciis elementebi. 
aranakleb mniSvnelovania naSromis dasawyisSi gamoTqmuli mosazrebebi, romelic xazs 
usvams saqarTvelos geostrategiuli mdgemareobis mniSvnelobas da im perspeqtivebs, rac 
ruseTs SeeZlo moepovebina kavkasiis mTebis zRudis gadmolaxviT. 

1921 wlidan zurab avaliSvili emigraciaSia, sadac agrZelebs aqtiur samecniero 
moRvaweobas, aqveynebs naSromebsa da statiebs. igi TanamSromlobs sxvadasxva samecniero da 
politikur Jurnal-gazeTebTan: ,,ornati”, ,,georgika”, ,,kavkasia” da sxv. am periodis naSromebi 
imsaxurebs udides yuradRebas. emigraciaSi yofnis wlebi SeiZleba davyoT sam periodad: 1. 
20-iani wlebi, rodesac  gamosca ramodenime saintereso monografia; 30-iani wlebi, aqtiuri 
Jurnalistikis periodi da 3. 40-iani wlebi. 

upirveles yovlisa, zurab avaliSvilis geopolitikuri xedva aisaxa 1924 wels 
parizSi, rusul enaze gamocemul ,,saqarTvelos damoukidebloba 1918-21 wlebis 
saerTaSoriso politikaSi”. avtori kargad icnobda sxvadasxva geopolitikur koncefcias, 
maT Soris - ,,buferuli saxelmwifo”-s da ,,Suaguli evrop”-is. zurab avaliSvils 
urTierToba hqonda bevr mniSvnelovan politikur moRvawesTan da geopolitikosTan, maT 
Soris ,,Suaguli evrop”-is koncefciis avtorTan fridrih naumanTan. 

30-iani wlebSi, zurab avaliSvilma gamosca statiebi, romelTa Tematika mWidro 
kavSirSia geopolitikasTan. 

zurab avaliSvili iyo is mecnieri, romelic saqarTveloSi idga geopolitikis 
saTaveebTan. misma naazrevma xeli Seuwyo qarTul emigraciaSi saqarTvelos geopolitikuri 
mniSvnelobis da zogadad, geopolitikis sakiTxebis gaazrebas. zurab avaliSvilis 
geopolitikuri xedva dResac inarCunebs Tavis aqtualobas. 

 
 

 



danarTi 

amiran berZeniSvili 

 samecniero erTeulis (departamenti, inსtituti, ganyofileba, laboratoria) 
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* samecniero erTeulis xelmZRvaneli: iago kaWkaWiSvili 

 samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

profesori amiran berZeniSvili, 

profesori iago kaWkaWiSvili, 

asocirebuli profesori nino durgliSvili,  

asocirebuli profesori Tamar maxaraZe,  

asocirebuli profesori lia wulaZe, 

asocirebuli profesori kaxa qecbaia, 

asocirebuli profesori lela gafrindaSvili, 

asocirebuli profesori marina burZeniZe, 

asocirebuli profesori naTela donaZe, 

asocirebuli profesori Tamar sabedaSvili, 

asistent-profesori Sorena TurqiaSvili, 

asistent-profesori Teona mataraZe, 

asistent-profesori salome namiWeiSvili, 

asistent-profesori zurab tatanaSvili. 
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   amiran berZeniSvili 
naTela donaZe 

Qqseluri socialuroba 
informaciul 
sazogadoebaSi. 

Tbilisi, Tsu, 2015 w. 
ivnisi 

ინტერნეტი   სოციალური ურთიერთობის განვითარების ერთ-ერთი საშუალებაა.   

ინტერნეტი  სივრცის „ნაკლს“ ამცირებს - გარკვეულ დისტანციაზე ურთიერთობის 

დასამყარებლად  დრო და ფულია   დღეს სოციალური კავშირების მოსაძიებლად და 

დასამყარებლად  არა საერთო საცხოვრებელი ტერიტორია, არამედ მხოლოდ საერთო 

ინტერესებია საჭირო.  ინტერნეტის გამოყენება ყოველდღიურ ცხოვრებაში მოცემულ 

სოციალურ კონტექსტში ინფორმაციული საზოგადოების დიფუზიის, ფორმისა და 

კულტურული სპეციფიკის დასადგენად  კარგი ინდიკატორია.   სოციალურ 

სტრუქტურას, სოციალურ ქცევას და მნიშვნელობათა  მინიჭებას შორის ინტერნეტის 
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მეშვეობით დამყარებული  ურთიერთქმედება     გამოხატავს სოციალური 

ტრანსფორმაციის პროცესს, რომელიც  ტექნოლოგიების, კულტურისა და 

საზოგადოების   ერთმანეთთან   ინტერაქციის/ურთიერთქმედების   შედეგია. 

ქართულ საზოგადოებაში  ინტერნეტი სულ უფრო მეტად ხდება  სოციალური 

კაპიტალისა და  ერთობების    განმტკიცების  საფუძველი, მაგრამ როგორც ბოლო 

წლების გამოკვლევები  ადასტურებს   ქართველი  ინტერნეტმომხმარებელი  არა 

სოციალური აქტივობების გაძლიერებაზე, არამედ უფრო  „ინფოგართობაზეა“ 

ორიენტირებული. ინტერნეტის გავრცელება    სოციალურ სტრუქტურაზეა  

დამოკიდებული.     მთავარი საკითხი ისაა, თუ ინტერნეტი საქართველოს 

მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის რამდენადაა    ხელმისაწვდომი,  რაც თავის 

მხრივ ციფრული  უთანასწორობის დაძლევას,  ან  პირიქით   განმტკიცებას   

უწყობს  ხელს. 

 
 

IV. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetisა da grantebis gareSe  
Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 
 
 
 

 

Tanamedrove qarTuli 
sazogadoebis 
cxovrebis wesi da 
ganviTarebis 
perspeqtiva, socialuri 
mecnierebebi, 
sociologia 

nino 
durgliSvili 

amiran 
berZeniSvili, 
marina burZeniZe, 
naTela donaZe, 
Sorena 
TurqiaSvili, 
Teona mataraZe, 
marina qevxiSvili, 
ilona gogia, nino 
amonaSvili, 
socialur da 
politikur 
mecnierebaTa 
fakultetis 3 
magistranti da 21 
bakalavriatis 
studenti  

ivane 
javaxiSvilis 
saxelobis 
Tbilisis 
saxelmwifo 
universiteti, 
miznobriv 
samecniero-
kvleviTi 
programis 
farglebSi 
Semosuli 
proeqti 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 
Sedegebi (qarTul enaze) 

cxovrebis wesi, rogorc zogadi socialuri kategoria, obieqturi (cxovrebis 
pirobebi, socialuri, ekonomikuri, politikuri, samarTlebrivi 
garemo/mdgomareoba da a. S.) da subieqturi (atitudebi/damokidebulebebi, 
preferenciebi, RirebulebiTi orientaciebi, molodinebi da sxva) aspeqtebis 
sistemas warmoadgens.  

pirvel etapze moZiebul iqna samecniro literatura da kvleviTi angariSebi, 
romlebic exeboda zogadad sazogadoebis da konkretulad ki qarTuli 
sazogadoebis cxovrebis wess. jgufis wevrebma maTi kvleviTi interesebis 
mixedviT Seadgines sxvadasxva Tematuri blokebi. jgufis wevrebma maTi 
kvleviTi interesebis mixedviT Seadgines sxvadasxva Tematuri blokebi. 
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stratificirebuli klasteruli SerCevis dizainis gamoyenebiT saqarTvelos 
masStabiT gamokiTxul iqna 1060 adamiani.  

mas Semdegom, rac monacemTa baza gaiwminda, monacemebi gadaeca proeqtSi 
CarTul TiToeul mkvlevars. romlebic TavianTi blokebis mixedviT 
axorcielebdnen monacemTa statistikur da sociologiur analizs. analizis 
dros gamoyenebul iqna rogorc aRweriTi statistika aseve axsniTi da moxda 
monacemebis gaanalizeba sxvadasxva sociologiuri Teoriis CarCoebSi. 

Tanamedrove qarTuli sazogadoebis cxovrebis wesis kvlevam saSualeba 
mogvca: 

a) gamovavlineT faqtorebi, romlebic sazogadoebis ganviTarebaze 
zemoqmedebs; 

b) SevafaseT am faqtorebis zemoqmedebis roli (xelSemwyobi/xelSemSleli) 
da xarisxi; 

g) ganvaxorcieleT momavlis alternativaTa modelireba da SevimuSaoT 
rekomendaciebi. 

 IV. 2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 
 
 

 

religiaTmcodneobiTi 
krebuli 

Aana 
mgalobliSvil

i 

zaza 
firaliSvili, 

lela 
iakobaSvili, 

amiran 
berZeniSvili 

fondi “Ria 
sazogadoeba – 
saqarTvelo” 

 religiaTmcodneobiTi krebuli(religia, sazogadoeba, kultura), 
gamomcemloba:Sps “saCino”, Tbilisi 2015. winamdebare krebuliT Tbilisis 

ivane javaxiSvilis saxelobis universitetis religiaTa inerdisciplinaruli 
kvlevis centrma daiwyo religiaTmcodneobiTi problemebisadmi miZRvnili 

krebulebis gamocema, Sesrulebuli proeqtis erTerTi mTavari Taviseburebaa 
is, rom miSi Semdgenlebi Seecadnen, iseti werilebisaTvis moeyaraT Tavi, 
romlebSic religiuri cxovrebisadmi miZRvnili Teoriuli Problemebi 

iqneboda aqcentirebuli, radganac SeuZlebelia religiaTa sazogadoebriv 
cxovrebaSi CarTulobaze ama Tu im xarisxiT seriozuli saubari, Tu amas win 

problemaTa Teoriuli(religiaTmcodneobiTi, kulturologiuri, 
sociologiuri da sxva,) gaazreba ar uZRvis, krebulis Semdgenlebi 

vfiqrobT, rom is sirTuleebi, romlebic religiuri cxovrebis sxvadasxva 
aspeqtebis daregulirebas xels uSlis swored imiTaa gamowveuli, rom 
saqarTveloSi jerac religiaTmcodneobiTi kvlevebis, originaluri Tu 

Targmnili literaturis simwirea. 
Krebulis Semdgenlebi madlobas vuxdiT fonds “Ria sazogadoeba – 

saqarTvelos” krebulis damuSavebisa da gamocemaSi gaweuli daxmarebisTvis. 
 
  

 



danarTi 

giorgi gogsaZe 

 samecniero erTeulis (departamenti, inსtituti, ganyofileba, laboratoria) 

dasaxeleba: sazogadoebrivi geografiis departamenti 

* samecniero erTeulis xelmZRvaneli: giorgi gogsaZe 

 samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

profesori revaz gaCeCilaZe, 

profesori giorgi gogsaZe, 

profesori ioseb saluqvaZe, 

profesori vaJa lorTqifaniZe, 

asocirebuli profesori valerian meliqiZe,  

asocirebuli profesori nino pavliaSvili,  

asocirebuli profesori Tamar dolbaia, 

asocirebuli profesori ia iaSvili, 

asocirebuli profesori marina bokeria, 

asocirebuli profesori anzor saxvaZe, 

asistent-profesori giorgi kvinikaZe, 

asistent-profesori vladimer CxaiZe, 

asistent-profesori baadur wereTeli. 

 

II. 1. publikaciebi: 
ა) saqarTveloSi 

statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 
 
 
 

გიორგი გოგსაძე, 

იაგო კაჭკა-

ჭიშვილი, ნანა 

მაჭარაშვილი. 

სტუდენტზე 
ორიენტირებული 
საუნივერსიტეტო 
განათლების 
ხელშეწყობა 
(ანალიტიკური 
მოხსენება).  

 

 ლევან მიქელაძის 

სახელობის ფონდი, 

თბილისი, 2015. 

www.mikeladzefoundation.org  

83 

anotaciebi qarTul enaze 

ანალიტიკურ მოხსენება მიმოიხილავს საქართველოში სტუდენტზე ორიენტირებული საუნივერსიტეტო 

განათლების სფეროში არსებულ მდგომარეობას 4 სახელმწიფო უნივერსიტეტის (ივანე ჯავახიშვილის 

http://www.mikeladzefoundation.org/
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სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თსუ), აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
(ქუთაისი), იაკობ გოგებაშვილის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმის შოთა რუსთაველის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი) მაგალითზე. კვლევა დაეფუძნა, როგორც თვისებრივი, ასევე რაოდენობრივი 

კვლევის რაოდენობრივი კვლევის ძირითად მიგნებებს. გამოკვლევის ობიექტია იყო სამიზნე უმაღლესი 

სასწავლებლების ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის 1150-ზე მეტი სტუდენტი. მოხსენებაში მოცემულია 

საუნივერსიტეტო განათლების ორი კომპონენტის – სასწავლო პროცესის და სტუდენტების მომსახურების 

(ადმინისტრირების) პრობლემების იდენტიფიცირება და ანალიზი.   

 

 

III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

b) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
 
 
 

Giorgi Gogasdze Georgia: Demographic 

Challenges and Migration 

Trends.  
 

Panel Meeting on migration 
data management and 
migration trends. Budapest, 
March 5-6, 2015 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze  

მოხსენებაში მიმოხილული იყო საქართველოში დემოგრაფიისა და მიგრაციის სფეროში   

შექმნილი სიტუაცია. განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა შრომით ემიგრაციაზე. 

განხილული იყო ემიგრაციის მასშტაბი და ძირითადი მიმართულებები. ასევე, მშრომელი 

მიგრანტების მიერ საქართველოში ფულადი გზავნილების მოცულობა და რემიტანსების 

გეოგრაფია.   

 

 

 

IV. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetisა da grantebis gareSe  
Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 
 
 
 

 

“სტუდენტზე ორიენტირებული 

საუნივერსიტეტო განათლების 

ხელშეწყობა”.  

სექტემბერი, 2014-ივნისი, 2015 

giorgi gogsaZe Tsu prof. iago 
kaWkaWiSvili da 
asoc. prof. nana 
maWaraSvili 

ფონდი „ღია 

საზოგადოება - 

საქართველო“ 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 
Sedegebi (qarTul enaze) 

 
პროექტის ძირითადი შედეგები: 

 შესწავლილ და გაანალიზებულ იქნა სტუდენტზე ორიენტირებული განათლების სფეროში მოწინავე 
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უცხოური გამოცდილება. 

 სასწავლო პროცესის და სტუდენტთა მომსახურების სფეროებში არსებული პრობლემების 

იდენტიფიცირების მიზნით ჩატარდა თვისებრივი კვლევა, რომლის ინსტრუმენტი იყო ფოკუს 

ჯგუფის  გზამკვლევი. ეს უკანასკნელი  მოიცავდა  ღია ან ნახევრად ღია  კითხვებს იმ ძირითადი 

საკითხების შესახებ, რომელთა გამოვლენაც ფოკუს  ჯგუფის  მეშვეობით მოხდა. ჩატარდა  11 

ჯგუფური დისკუსია (ფოკუს ჯგუფის შეხვედრა). თითოეული ფოკუს  ჯგუფის მონაწილეთა 

რაოდენობა შეადგენდა 8-10 ადამიანს.  ჯგუფური დისკუსიები ჩატარდა, როგორც თბილისის (3 

ფოკუს ჯგუფი), ისე სამივე რეგიონული ქალაქის (ქუთაისი, ბათუმი, თელავი) უნივერსიტეტებში 

(თითოეულში 2 ფოკუს ჯგუფი).  

 ჩატარდა რაოდენობრივი კვლევა, რომელიც დაეფუძნა თვისებრივი კვლევის მიგნებებს. კვლევა 

წარიმართა წინასწარ მომზადებული სოციოლოგიური ანკეტის საფუძველზე. გამოკვლევის ობიექტი 

იყო სამიზნე უმაღლესი სასწავლებლების ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურისა სტუდენტები. 

გამოიკითხა ზემოთ აღნიშნული 4 უმაღლესი სასწავლებელის დაახლოებით 1200-მდე სტუდენტი,  

თითოეულ უნივერსიტეტში - 280-320 სტუდენტი. 

 შემუშავებულ იქნა კონსოლიდირებული მოხსენება (რეპორტი), რომელშიც იდენტიფიცირებული და 

გაანალიზებულია საქართველოს 4 უნივერსიტეტში სტუდენტზე ორიენტირებული განათლებაში 

არსებული პრობლემები და წარმოდგენილია ამ სისტემის გაუმჯობესების, კერძოდ  სასწავლო 

პროცესის და სტუდენტთა მომსახურების სფეროების გაუმჯობესების გზები.   

 

 

IV. 2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 
 
 

 

თბილისის ურბანული 

განვითარების სივრცითი 

ასპექტები: მობილობის გავლენა 

სოციალური გარემოს 

ცვლილებაზე (საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია, გეოურბანისტიკა). 

აპრილი-დეკემბერი, 2015 

giorgi gogsaZe დოქტორანტი 

დავით სიჭინავა, 

მაგისტრანტები: 

დავით სიდამონიძე 

და ლიკა ჟვანია 

თსუ, სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი 

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli 
da praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

 
             კვლევაში მიმოხილული თეორიული მასალის და კონცეპტუალიზაციის საფუძველზე, პროექტის 

გუნდმა კვლევის ინსტრუმენტი მოამზადა. კითხვარის პირველ ნაწილში ექსპერიმენტის მეშვეობით მოხდა 

თბილისის მოსახლეობის საცხოვრებელი პრეფერენციების შესწავლა. ექსპერიმენტის ფარგლებში, 

რესპონდენტებმა შეაფასეს, რამდენად იცხოვრებდნენ ან არ იცხოვრებდნენ ასეთ შენობაში. ექსპერიმენტულ 

ჯგუფში გარდა ბარათისა, რესპონდენტებისთვის დაზუსტდა, თუ რომელ უბანში მდებარეობს ეს 

საცხოვრისი. განსხვავება ექსპერიმენტულ და საკონტროლო ჯგუფებში მოხვედრილი რესპონდენტების 

პასუხებს შორის საშუალებას მოგვცა, ვიმსჯელოთ ექსპერიმენტის ეფექტის (treatment effect) სიძლიერეზე. 

გარდა ამისა, შესწავლილ იქნა თბილისის მოსახლეობის დამოკიდებულება სატრანსპორტო 

სისტემის მიმართ და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გამოყენების თავისებურებები. შეფასდა  საქალაქო 

გარემოს ხარისხი, რომელიც მომზადდა ევროსტატის სტანდარტული კითხვარის საფუძველზე. დაბოლოს, 

სხვადასხვა ინდიკატორის მეშვეობით, შესწავლილი იქნა საცხოვრებლის ფიზიკური მდგომარეობა და მისი 

ხარისხი. 

 
 

 



danarTi 

giorgi kvinikaZe 

 samecniero erTeulis (departamenti, inსtituti, ganyofileba, laboratoria) 

dasaxeleba: sazogadoebrivi geografiis departamenti 

* samecniero erTeulis xelmZRvaneli: giorgi gogsaZe 

 samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

profesori revaz gaCeCilaZe, 

profesori giorgi gogsaZe, 

profesori ioseb saluqvaZe, 

profesori vaJa lorTqifaniZe, 

asocirebuli profesori valerian meliqiZe,  

asocirebuli profesori nino pavliaSvili,  

asocirebuli profesori Tamar dolbaia, 

asocirebuli profesori ia iaSvili, 

asocirebuli profesori marina bokeria, 

asocirebuli profesori anzor saxvaZe, 

asistent-profesori giorgi kvinikaZe, 

asistent-profesori vladimer CxaiZe, 

asistent-profesori baadur wereTeli. 

 
 

II. 1. publikaciebi: 
ა) saqarTveloSi 

statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 
1. 
 
 

Ggiorgi 
kvinikaZe 
valerian 
doliZe 

Анализ 

геоэкономических  
взглядов 

Фридриха Листа 
/ История и 
современность / 
 

E”ekonomika” 
yovelTviuri 
saerTaSoriso 
recenzirebadi 
da 
referirebadi 
samecniero 
Jurnali#10-12 

q. Tbilisi 
saqarTvelos 
teqnikuri 
universitetis 
gamomcemloba 

17 



 

anotaciebi qarTul enaze 

 

Aanotacia 

fridrix listis geoekonomikur SexedulebaTa analizi 

/ istoria da Tanamedroveoba / 

      imis miuxedavad, rom geoekonomika SedarebiT axali codnis dargia,  
dakvirvebebi sivrcis, ekonomikis, istoriis,  da politikis urTierT 
kavSirebis Sesaxeb gvxvdeba XIX-XX saukuneSi moRvawe mravali mecnieris 
SromebSi.  rogorc misi saxelwodebidan Cans, es mimarTuleba swavlobs 
homo economics-s da sivrces Soris urTierTobas, ufro konkretulad ki 
sivrciTi faqtorebis gavlenas saqonlis warmoeba-ganawilebis sferoze da 
sivrcis gamoyenebas ekonomikuri saqmianobisaTvis. es faqti saSualebas 
iZleva vamtkicoT, rom warsulSi bevri mecnieri qvecnobierad awarmoebda 
geoekonomikuri xasiaTis (Tanamedrove gagebiT) kvlevebs.  f.listi amgvari 
mkvlevaris saukeTeso magaliTia, romelmac  Tavis naSromebiT 
geoekonomikis CamoyalibebisaTvis saukeTeso baza Seqmna. 

     naSromSi mocemulia f. listis Sromebis erTgvari generalizacia. am 
safuZvelze keTdeba daskvna, rom f.listis geoekonomikuri Sexedulebebi 
Taviseburad exmianeba Tanamedroveobas. Tumca, avtorTa azriT, Znelia 
bolomde gaiziaro mecnieris koncefciebi da miT umetes aqtiurad iqnas 
gamoyenebuli es koncefciebi Tanamedrove epoqaSi, romlis ZiriTadi niSani 
gaxda globalizacia da axali geoekonomikuri wesrigi. ufro metic, 
avtorebis mier gamoyofilia ZiriTadi maxasiaTeblebi, romlebic sruliad 
SeuTavsebelia Tanamedrove geoekonomikuri sivrcisaTvis. 

 

 
 

III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ggiorgi kvinikaZe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Гео-экономические взгляды 
Фридриха Листа  и 
современность 
 
 

 
 
 
 

Network conference Human 
and Environmental Resources 
in Multiethnic Societies The 
conference is supported 
through the mobility program 
“Ostpartnerschaften” by 
the   German Academic 
Exchange Service (DAAD), 
5th –7th November 2015, 
Tbilisi 



 
 
 

 
2. 

 
 
 
 
Ggiorgi kvinikaZe 
Lluiza abazaZe 

 
 
 

 
geoekonomikuri   
strategiebi „civi omis“ 
konteqstSi 

 
 

 
profesor aleqsandre 
rondelis xsovnisadmi 
miZRvnili 
saerTaSoriso 
samecniero konferencia 
“sivrce, politika, 
sazogadoeba”.G ivnisi 
2015 
Tbilisi  

anotacia 1 

naSromSi mocemulia f. listis Sromebis generalizacia. am safuZvelze 
keTdeba daskvna, rom f.listis geoekonomikuri Sexedulebebi Taviseburad 
exmianeba Tanamedroveobas. Tumca, avtorTa azriT, Znelia bolomde gaiziaro 
mecnieris koncefciebi da miT umetes aqtiurad iqnas gamoyenebuli es 
koncefciebi Tanamedrove epoqaSi, romlis ZiriTadi niSani gaxda 
globalizacia da axali geoekonomikuri wesrigi. ufro metic, avtorebis 
mier gamoyofilia ZiriTadi maxasiaTeblebi, romlebic sruliad 
SeuTavsebelia Tanamedrove geoekonomikuri sivrcisaTvis. 

 

   anotacia 2 

                                                                                               
sakvlevi  periodisTvis damaxasiaTebeli iseTi problemebi  rogoricaa:  
gamalebuli SeiaraReba, sistemaTa Sejibri  samxedro da politikuri 
gavlenis sferoebisaTvis,  samecniero literaturaSi  detaluradaa 
gaanalizebuli, Tumca is geoekonomikuri strategiebi, romelsac aSS  da  
sabWoTa kavSiri iyenebdnen erTmaneTis winaaRmdeg  srulyofilad  jer kidev 
araa Seswavlili. warmodgenili naSromi am xarvezis Sevsebis mokrZalebul 
mcdelobas warmoadgens.  

 saarqivo masalebsa  da am sferoSi momuSave cnobili mecnierTa (magaliTad, 
aleqsandre hamiltoni, georg fridrix listi, eli filip haqSeri, edvard 
halet kari, jorj frosT kenani,pol maikl kenedi, jozef Sumpeteri, fred 
Carlz ikle, edvard nikolae lutvaki)  Sromebze dayrdnobiT, 
gaanalizebulia  pirveli amerikuli geoekonomikuri doqtrina da misi 
Seqmnis mecnieruli winamZRvrebi.  

cnobili amerikeli strategis e.n. lutvakis  naSromis („bizantiis imperiis 
strategia“) safuZvelze mocemulia sabWoTa, aSS-s imperiebis funqcionirebis 
geoekonomikuri strategiebis analizi, Sefasebulia maTi dadebiTi da 
uaryofiTi mxareebi.  

xazgasmulia is garemoeba, rom civi omis ganmavlobaSi geoekonomikuri 
strategiis ganviTarebis kulminacias warmoadgenda ronald reiganis 
prezidentobis periodi (1981-1989). sabWoTa kavSiris daSlis sistemur 



strategiaSi gamokveTilia misi  geoekonomikuri Semadgeneli, romlis 
analizis safuZvelzec keTdeba daskvnebi.  kerZod, ekonomikuri omis is 
strategia, romliTac  aSS  ebrZoda sabWoTa imperias, avtoris mier 
miCneulia  erT-erT  mTavar da ara gadamwyvet faqtorad; didi strategiis 
konteqstSi, saWoTa kavSiris geoekonomikuri marcxis mizezad saxeldeba is 
faqti, rom  mTeli „civi omis“ ganmavlobaSi sabWoTa kavSiri upiratesad 
xelmZRvanelobda „warmoebis sworxazovani logikiT“, maSin roca aSS 
moqmedebda strategiis paradoqsaluri logikiT; avtoris azriT, swored 
„civi omis“ periodis geoekonomikam daxvewa is geoekonomkuri strategia da 
taqtika, romelmac Semdgom safuZveli Cauyara postbipolaruli samyaros 
geoekonomikur arqiteqturas; globaluri ekonomikis ganviTarebis logikis 
Sesabamisad, gakeTebulia daskvna, romlis mixedviTac XXI saukuneSi 
ekonomikuri faqtorebi did gavlenas  moaxdenen  saxelmwifoTa politikebze, 
ris gamoc yvela saxeobis konfliqtebs Soris pirvel adgilze swored  
geoekonomikuri konfliqtebi   damkvidrdeba.   

 
 
 

 
 



danarTi 

daviT macaberiZe 

 samecniero erTeulis (departamenti, inსtituti, ganyofileba, laboratoria) 

dasaxeleba: saerTaSoriso urTierTobebis departamenti 

* samecniero erTeulis xelmZRvaneli: zurab daviTaSvili 

 samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

profesori zurab daviTaSvili, 

asocirebuli profesori fiqria asaniSvili,  

asocirebuli profesori Tornike TurmaniZe,  

asocirebuli profesori sergi kapanaZe, 

asistent-profesori eka akobia, 

asistent-profesori sofio petriaSvili, 

asistent-profesori daviT macaberiZe. 

 

II. 2. publikaciebi: 
ბ) ucxoeTSi 

saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

 
1 
 
 

daviT macaberiZe 
(saqarTvelos 
konkretuli 

SemTxvevis – Case 

Study – da 
saqarTvelos 
magaliTis 
avtori) 

keTilsindisierebi
s saxelmZRvanelo 

– icxovre da 
imuSave 

keTilsindisierebi
s principebiT 

londoni, didi 
britaneTi 

244 

anotaciebi qarTul enaze 

saxelmZRvanelo keTilsindisierebas warmoaCens misi Teoriuli da 
praqtikuli ganzomilebiT da saSualebas iZleva aRmniSnuli Tema 
mravalferovani saswavlo masalebis saxiT miewodos umaRlesi 
saswavleblebis studentebs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 
 

 
daviTY 

macaberiZe 

ruseTis vs. 
evrokavSiri/aSS 
saqarTvelosa 
da ukrainis 
konteqstSi. 

Connections: The 

Quarterly Journal,  

Jurnali #14, 

krebuli #2,  
Tavdacvis 

akademiebis da 
usafrTxoebis 

kvlevis 
institutebis 
konsorciumi, 

vena, 2015  

gv. 77-86 
(inglisur 

enaze) 

anotaciebi qarTul enaze 

naSromSi SedarebiT perspeqtivaSi gaanalizebulia post-sabWoTa periodSi 
saqarTvelos da ukrainis usafrTxoebis problemebi da gamowvevebi ruseTis 
federaciis axlo sazRvagareTis politikis konteqstSi. 

 
 

III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 
 

daviT macaberiZe istoriis gadawera 
politikuri 
miznebisaTvis: 
afxazeTis konfliqrtis 
SemTxveva 
 
 
 
 

5-7 noemberi, 2015 - 
adamianuri da garemo 

resursebi 
mravaleTnikur da 
mravalkulturul 
sazogadoebebSi, 

organizebuli gisenis 
universitetis (germania) 

da iv.javaxiSvilis 
Tbilisi saxelmwifo 
universitetis mier, 
Tbilisi, saqarTvelo 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

naSromSi gaanalizebulia istoriis manipulacia da elitbis roli sabWoTa 
post-sabWoTa periodSi afxazeTis konfliqtSi latenturi da Ria 
konflqitis inicirebaSi. 
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b) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 
 

daviT macaaberiZe rbili Zala da 
eTnosTaSorisi 
TanamSromloba: Tbilissa 
da saqarTvelos secesiur 
regionebs Soris 
samomavlo ekonomikuri 
urTierTobebis dadebiTi 
mxareebi da arsebuli 
winaaRmdeobebi (2010-2014)  

 

2015, 7-9 ianvari – 
saerTaSoriso 
konferencia “trans-
eTnikuri koaliciis 
mSenebloba 
saxelmwifoebSi da 
saxelmwifoebs Soris;” 
organizatorebi: 
umciresobebis 
sakiTxebis evropuli 
centri (ECMI), litvis 
istoriis instituti, 
glasgos, bradfordis 
da turkus 
universitetebi, 
yazaxeTis sajaro 
mmarTvelobis akademia 
da ufsalas 
universiteti, ufsala, 
SvedeTi 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

naSromSi gaanalizebulia agvisto omis Semdeg saqarTvelos centraluri 
xelisuflebis mier soxumisa da cxinvalisadmi SeTavazebuli samSvidobo 
proeqtebis “rbili Zalis” aspeqtebi da maTi aRqma separatistebis mxridan. 

  
 



danarTi 

dali osefaSvili 

 samecniero erTeulis (departamenti, inსtituti, ganyofileba, laboratoria) 

dasaxeleba: Jurnalistikisa da masobrivi komunikaciis departamenti 

* samecniero erTeulis xelmZRvaneli: nino WalaganiZe 

 samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

profesori mariam gersamia, 

profesori dali osefaSvili, 

asocirebuli profesori mari wereTeli,  

asocirebuli profesori manana SamiliSvili,  

asocirebuli profesori ira biWikaSvili, 

asocirebuli profesori rusudan vaSakiZe, 

asocirebuli profesori naTia kupraSvili, 

asocirebuli profesori nanuli talaxaZe, 

asocirebuli profesori maia toraZe, 

asocirebuli profesori Tamaz jologua, 

asistent-profesori Tamar belqania, 

asistent-profesori xaTuna kaWarava, 

asistent-profesori marine lomiZe, 

asistent-profesori magda memaniSvili, 

asistent-profesori Tea mJavanaZe, 

asistent-profesori nino WalaganiZe 

asistent-profesori xaTuna maisaSvili. 

 

II. 1. publikaciebi: 
ა) saqarTveloSi 

krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

 
1 
 

 

 
dali osefaSvili 

socialur da 
politikur 
mecnierebaTa 
fakultetis 
samecniero 
Sromebis 

krebuli “sivrce 
sazogadoeba 
politika 2” 

 
Uuniversitetis 
Ggamomcemloba,   
       2015 

 
 

Ggv. 280-291 
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ojaxuri Zaladobis gaSuqeba qarTul beWdur mediaSi da Jurnalisturi 

eTikis problemebi 

kvlevis Sedegebis mixedviT, ojaxuri Zaladoba gamowveulia ojaxuri 
konfliqtebiT. rogorc kvlevis Sedegebi mowmobs, ojaxuri Zaladobis 
msxverplni ZiriTadad arian qalebi, romlebic fizikur Zaladobas 
ganicdian sakuTari meuRleebis mxridan, Tumca miuxedavad amisa, mainc ar 
toveben ojaxebs da gaurbian am Temaze saubars;  

vxvdebiT sensaciuri gaSuqebis faqtebsac, rodesac ojaxuri 
Zaladobis konkretuli faqtebia warmodgenili da amgvari faqtebis  
gaSuqebisas arcTu iSviaTad irRveva Jurnalisturi eTikis normebi da 
ilaxeba bavSvTa uflebebi – uTiTeben Zaladobis msxverpli qalisa Tu 
bavSvis vinaobas; uTiTeben adgilsamyofels, Tu sad aris msxverpli qali, 
riTac Cndeba saSiSroeba, rom moZalade qmarma miakiTxos da kvlav 
moaxdinos masze Zaladoba; marTalia, Jurnalistebi xSirad msxverpli 
respondentis saxel–gvars ar asaxeleben, magram identifikacia maincaa 
SesaZlebeli da fotozec cnobadi Cans qali, miuxedavad Tvalebis 
dafarvisa; Jurnalistebis mxridan gvxvdeba iseTi saxis Secdomebic, 
rodesac cdiloben msxverpli qalebis dadanaSaulebas; gvxvdeba 
udanaSaulobis prezumfciis darRvevis faqtebic da a.S.  

 
 

II. 2. publikaciebi: 
ბ) ucxoeTSi 

krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 
 

DDali Osepashvili Ggenderi da 
komunikacia 

UUSA, Ashgate 
Publishing 

25 გვერდი 
(ibeWdeba) 

Covering Domestic Violence against Women in Georgian Print Media, and Problems of 
Journalism Ethics 

 Kkvleva beWdur mediaSi ojaxuri Zaladobis Temis gaSuqebas exeba. 
gamoyenebulia kontentanalizisa da freimingis meTodebi. aseve 
warmodgenilia Tvisebrivi kvlevis Sedegebic qarTvel media eqspertebTan da 
socialur sakiTxebze momuSave Jurnalistebis interviuebis safuZvelze. 

kvlevis dasasruls warmodgenilia rekomendaciebi qarTveli 
JurnalistebisTvis Tu rogor unda gaaSuqon es faqizi Tema koreqtulad, 
Jurnalisturi eTikis normebis dacviT.    

 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

dali 
osefaSvili 

“bavSvebis 
Temis 

 Ooqsfordi, 
didi 

ibeWdeba 
(eleqtronuli 
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gaSuqeba – 
Tvisebrivi 
kvleva” 

britaneTi versia 
indeqsirebu- 

Lia Google 
Scholar-ში. იხ. 
ლინქი ქვემოთ)

 Kkvleva exeba bavSvTa Temis gaSuqebas qarTul mediaSi. Ggamoyenebulia 
Tvisebrivi midgoma – gaanalizebulia siRrmiseuli interviuebi qarTvel 
media eqspertebTan da socialur Temaze mimuSave JurnalistebTan. K 

kvleva Catarda 2015 wlis gazafxulze. kvlevis Sedegebis mixedviT, wina 
wlebaTan SedarebiT gaumjobesebulia am Temis gaSuqeba mediaSi. 

 

 
http://www.inter-disciplinary.net/probing-the-boundaries/wp-content/uploads/2015/07/DOsepashvili-
Child5-wpaper.pdf 
 
 
 

III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
1 
 
 

dali osefaSvili მულტიმედია ახალი ამბების 
გამოყენება ქართულ ბეჭდურ 
და ონლაინ მედიაში  
 
 
 

Tsu, socialur da 
politikur 
mecnierebaTa 
fakulteti 

მოხსენების მიზანი იყო წარგვედგინა კვლევის შედეგები თუ როგორ იცვლება ქართულ
ბეჭდურ და ონლაინმედიაში ფორმისეული სტრუქტურა ახალი ამბების გავრცელებისას და
ტექნოლოგიების სწრაფი განვითარება რა გავლენას ახდენს ჟურნალისტური სტილის ფორმებზე
(ჟანრებზე). როგორ ვითარდება მულტიმედია ჟურნალისტიკა საქართველოში? როგორ აისახება ეს
პროცესი ახალი ამბების ფორმისეულ ტრანსფორმაციაზე? რა სიხშირით გამოიყენება ქართულ
გაზეთებში ე.წ. კონვერგირებული ნიუსრუმი? ეს დროის გამოწვევაა თუ ტრადიციული მედიის
დასასრული? - ეს გახლდათ ძირითადი საკვლევი კითხვები.  

 

 

b) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 

dali osefaSvili 
 

“bavSvebis Temis 
gaSuqeba – Tvisebrivi 
kvleva” 

Gglobaluri 
interdisciplinuri 
samecniero konferencia, 
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oqsfordi, didi 
britaneTi, 2015, ivlisi, 
24-26 ivlisi 
 

 Kkvleva exeba bavSvTa Temis gaSuqebas qarTul mediaSi. Ggamoyenebulia 
Tvisebrivi midgoma – gaanalizebulia siRrmiseuli interviuebi qarTvel 
media eqspertebTan da socialur Temaze mimuSave JurnalistebTan. K 

kvleva Catarda 2015 wlis gazafxulze. kvlevis Sedegebis mixedviT, wina 
wlebaTan SedarebiT gaumjobesebulia am Temis gaSuqeba mediaSi. 

 

 
 

IV. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetisა da grantebis gareSe  
Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

IV. 2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsrulebl

ebi 

dafinansebis wyaro
(adgilobrivi 

granti, ucxouri 
granti) 

1 
 

 

ndoba da onlain axali 
ambebi 

dali 
osefaSvili 

dali 
osefaSvili

DAADAAD ს კვლევითი 
სტიპენდია 

პროფესორებისთვის, 
მიუნხენი, ლუდვიგ 

მაქსიმილიანეს 
უნივერსიტეტის 
კომუნიკაციისა და 
მედიის კვლევების 

ინსტიტუტი; 
შემოდგომა, 2015 

 

ჩემი კვლევითი პროექტის („ნდობა და ონლაინ ახალი ამბები“) მიზანი იყო ერთ-ერთ წამყვან 
ევროპულ უნივერსიტეტში, მიუნხენის ლუდვიგ მაქსიმილიანეს უნივერსიტეტის მედიისა და 
მასკომუნიკაციის ინსტიტუტში 2 თვიანი ვიზიტი, რათა მომეძიებინა და დამემუშავებინა 
გერმანულენოვანი (და არა მხოლოდ) სამეცნიერო ლიტერატურა ონლაინმედიის მიმართ ნდობის 
საკითხებზე, რადგან მათ ამ საკითხების კვლევის დიდი გამოცდილება აქვთ. 
გერმანიის რამდენიმე ინსტიტუტის პროფესორები (მიუნხენი, მიუნსტერი, ლაიფციგი და სხვ) 
მუშაობენ ნდობის ფაქტორების კვლევაზე.  
აღსანიშნავია ისიც, რომ სწორედ გერმანელი მკვლევარები განასხვავებენ ნდობისა (trust) და 
სანდოობა-დამაჯერებლობის (credibility) კონცეფციებს. მაშინ როდესაც ბევრი დასავლელი 
მკვლევარი (ძირითადად, ამერიკელები) ორივე ამ კონცეფციას აიგივებდა ნდობის (trust) 
კონცეფციასთან. მეც ასევე მქონდა გააზრებული ეს საკითხი, როდესაც რამდენიმე წლის წინ (2012) 
ჩავატარე საქართველოში კვლევა „ონლაინ ახალი ამბებისადმი საზოგადოების ნდობა 
საქართველოს მაგალითზე“ - და ის მოხსენების სახით წარვადგინე ევროპის კომუნიკაციების 
კვლევის ასოციაციის ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის სექციის კონფერენციაზე პრაღაში. 
შემდეგ კი, 2014 წელს გამოქვეყნდა კემბრიჯის მკვლევართა გამომცემლობის კრებულში „მედია, 
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ძალა და ძალაუფლება“. აღსანიშნავია ისიც, რომ ეს სამეცნიერო მოხსენება ინდექსირებულია 
Thomson-ის Web of Science-ის ბაზაში. 
ამდენად, ვფიქრობ, გერმანელი კოლეგების გამოცდილების შესწავლა და გაზიარება, ძალიან 
მნიშვნელოვანია. მთავარი შედეგი ამ სამეცნიერო ვიზიტის იქნება ის საბოლოო პროდუქტი, 
რომელსაც სამომავლოდ წარმოვადგენ. 

 
 

damatebiTi informacia: ინტენსიური სალექციო კურსი მაგისტრანტებისთვის –
„პოსტსაბჭოთა ქვეყნების მედია“, აპრილი, 2015, ბასერკანის პროგრამა, ჰელსინკის 
უნივერსიტეტი; 

 
  
 

 



danarTi 

valerian doliZe 

 samecniero erTeulis (departamenti, inსtituti, ganyofileba, laboratoria) 

dasaxeleba: politikis mecnierebis departamenti 

* samecniero erTeulis xelmZRvaneli: malxaz macaberiZe 

 samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

profesori malxaz macaberiZe, 

profesori aleqsandre kuxianiZe, 

profesori korneli kakaCia, 

asocirebuli profesori nana maWaraSvili,  

asocirebuli profesori salome dundua,  

asocirebuli profesori gia JorJoliani, 

asistent-profesori zviad abaSiZe, 

asistent-profesori valerian doliZe, 

asistent-profesori avTandil tukvaZe, 

asistent-profesori aleqsandre wurwumia. 

 
II. 1. publikaciebi: 
ა) saqarTveloSi 

monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

  
valerian doliZe 

 

 პოლიტიკა და 
კომუნიკაციები  

Tbilisi 450 

anotaciebi qarTul enaze 

sazogadoebis politikuri cxovreba ZiriTadad politikuri komunikaciebis 

formiT funqcionirebs. es ukanasknelni warmoadgenen sainformacio kavSirebs, 

romlebic mTlianad gamsWvalaven politikur sistemas, akavSireben ra erTmaneTTan 

mis calkeul komponenetebsa da elementebs. maTi zemoqmedebiT yalibdeba 

politikuri aqtiurobis motivebi da stimulebi, masobrivi da individualuri 

politikuri qcevebi.  

politikuri sistemis funqconirebis procesSi politikuri komunikaciebi 

sxvadasxva konfiguracias iReben: calmxrivi, ormxrivi da mravalmxrivi, uSualo da 

gaSualebuli, horizontaluri da vertikaluri (aRmavali da daRmavali, an kidev 

urTierTsawinaaRmdego, ormxrivi mimarTulebiT). isini saboloo jamSi fesgamdgarni 

arian sxva sferoebSi mimdinare komunikaciebSi – magaliTad finansebi, Sroma da 

a.S., saidanac iReben sakuTari funqcionirebisaTvis saWiro informacias, romelsac 

politikisaTvis relevantur xasiaTs aniWeben da SemohyavT politikuri sistemis 

funqcionirebaSi. SeiZleba iTqvas, rom politikuri komunikaciebi “CaZirulni” arian 
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sazogadoebis sxva sferoebSi funqcionirebad komunikaciebSi, romelTa 

safuZvelzedac isini warmoiSobian da arseboben.  

politikuri komunikaciebis procesSi mimdinareobs interesebis artikulacia, 

agregacia da realizeba. isini politikuri procesis Seqmnis, funqcionirebisa da 

kvlavwarmoebis safuZvels warmoadgenen da uzrunvelyofen mas aucilebeli 

informaciiT. politikuri komunikaciebis procesSi, pirovnebebis politikuri 

socializaciis safuZvelze, mimdinareobs politikuri kursebis, partiebis, 

politikuri reJimebis socialuri bazebis formireba, gafarToeba da ganmtkiceba.  

politikur sistemaSi politikuri komunikaciebis rolsa da funqciebs 

gansazRvravs informaciis mniSvneloba politikisaTvis. informacia politikuri 

qcvebis formirebisa da kontrolis saSualebas warmoadgens. amitom is vinc 

akontrolebs sainformacio nakadebis formirebas da sazogadebaSi gavrcelebas, 

amave dros flobs masobrivi qcevebis formirebisa da marTvis mniSvnelovan 

saSualebasac. aqedan gamomdinareobs masobrivi informaciis saSualebebis adgili 

da roli politikur sistemaSi. maT SeuZliaT, rogorc xeli Seuwyon arsebuli 

poltikuri sistemebis stabilurobas, aseve Searyion isini. masobrivi informaciis 

saSualebebi gansakuTrebul rols asruleben sajaro sferoebis Seqmnasa da 

funqcionirebaSi, radganac akontroleben mis Sesasvlels. amitom maTi 

demokratizacia sajaro sferoebis demokratizaciis aucilebel pirobas 

warmoadgens. 

 interenti mniSvnelovnad uwyobs xels sajaro sferoebisa da politikuri 

komunikaciebis demokratizacias. is aadvilebs sajaro sivrceebSi Sesvlasa da iq 

ormxrivi da mravalmxrivi komunikaciebis ganviTarebas Tanaswori poziciebidan. 

magram amis miuxedvad, ar SeiZleba, rom internetis mniSvneloba komunikaciebis 

demokratizaciaSi gadaWarbebulad iqnes Sefasebuli. politikuri, ekonomikuri da 

teqnikuri xasiaTis SezRudvebi aferxeben misi demokratiuli SesaZleblobebis 

srulad realizacias.  

 saWiroa erTmaneTisagan ganvasxvavoT erTi mxriv sajaro sferoebisa da 

politikuri komunikaciebis demokratizacia, xolo meore mxriv ki politikui 

reJimebis demokratizacia. pirveli ori maTgani yovelTvis ar uwyobs xels am 

ukanasknels da piriqiT, mis sawinaaRmdegodac SeiZleba moqmedebdes. garda amisa, 

internetis momxmareblebic ar arian Tanasworni kibersivrceSi arsebuli 

informaciebis wvdomis TvalsazrisiT. SeiZleba iTqvas, rom kibersivrceSi aisaxeba 

sazogadoebaSi arsebuli Zala da gavlena, socialuri Tanasworoba/uTanasworoba. 

amis miuxedavad, is mainc mniSvnelovnad wingadadgmuli nabijia komunikaciebisa da 

sajaro sivrceebis demokratizaciis TvalsazrisiT, Tumca _ arasakmarisi. 

interneti funqcionirebs erTmaneTisagan mkacrad izolirebuli Tematuri 

auditoriebis reJimSi, roca adresati Tavad irCevs ukve Camoyalibebuli 

interesebis Sesabamisad misTvis saintereso informacias. es asustebs axali 

ineteresis gaCenis SesaZleblobas. amitom internetis roli politikisadmi 

interesis gaRviZebaSi ufro sustia vidre piradi saubrebisa cocxali 

komunikaciebis dros. misi politikuri mniSvneloba Zlierdeba politikisadmi ukve 

Camoyalibebuli interesis bazaze, rac warmoSobs internetis momxmarebelSi 

politikuri informaciis moZiebis survils 

 erTmaneTisagan unda ganvasxvavoT politikuri komunikaciis funqciebi im 

funqciebisagan, romelsac ena asrulebs maTi funqcioniebis procesSi. politikuri 

komunikaciebi ayalibeben politikuri samyaros enobriv suraTs, rac politikuri 
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aqtiurobis ganviTarebis mniSvnelovan stimuls warmoadgens da uzrunvelyofs 

politikuri aqtiurobis motivaciis ganviTarebas.  

politikuri komunikaciebis funqcionirebis umniSvnelovanesi saSualebaa 

politikuri teqstebi, romlebic yalibdebian xelisuflebis mopovebisa da 

SenarCunebis procesSi. komunikatorsa da adresats Soris verbaluri komunikacia 

myardeba teqstebis saSualebiT, rac gansakuTrebul mniSvnelobas aniWebs maT 

struqturas, Sinaarss, emociuri da racionaluri elementebis proporciebs da a.S.  

politikuri komunikaciebi rTul, mravalaspeqtian movlenas warmoadgenen. 

amitom maTi Seswavla sxvadasxva, xSirad erTmaneTisagan sakmaod daSorebuli 

disciplinebis sazRvrebSi mimdinareobs. es arTulebs am movlenis mTlianobaSi 

gaazrebas, radganac es interdisciplinarul midgomas saWiroebs, rac moiTxovs ara 

sxvadasxva disciplinebis miRwevebis meqanikur gaerTianebas, aramed maT sinTezs, 

romlis Sedegadac miiReba axali codna politikuri komunikaciebis, rogorc 

mTliani movlenis Sesaxeb.  

 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 
 
 
 

valerian 

doliZe 

 

socialuri 
cvlilebebi 

da 
politikuri 
dinamokis 
meqanizmebi 

saqarTveloSi

sivrce, 
sazogadoeba. 
politika 2 

Tbilisi 
gv.111-130 

19gv. 

anotaciebi qarTul enaze 

socialuri cvlilebebi iwveven interesebis artikulaciisa da agregaciis 
sazogadoebrivi bazis Secvlas, warmoSoben axal interesebs da politikur 
dinamikas, romelebic politikuri ganviTarebis veqtors warmarTaven sazogadoebis 
mier gansazRvruli mimarTulebis Sesabamisad. saqarTvelos politikuri 
ganviTarebis orsaukunovani gamocdileba gviCvenebs, rom sazogadoebis klasobrivi 
Semadgenloba, kulturuli, socialuri da ekonomikuri ganviTarebis done, 
sazogadoebaSi arsebuli winaaRmdegobebi da Zlieri socialuri distancia 
warmoSobs Sesabamis politikur dinamikas. 

sazogadoebis SigniT arsebuli klasobrivi dapirispirebiT gamowveuli 
Sinagani gaTiSva, kulturuli, socialuri da ekonomikuri ganviTarebis dabali 
done, Zlieri socialuri distancia iwvevs politikuri veqtoris gadaxras marcxniv, 
xolo klasobrivi dapirispirebulobis ararseboba, socialuri, kulturuli da 
ekonomikuri ganviTarebis maRali done, Zalian mcire socialuri distancia da 
Sinaganis gaTiSvis ararseboba, Sesabamisi politikuri dinamikis safuZvelze 
politikuri ganviTarebis veqtors gadaxris marjvniv. 

saqarTveloSi mimdinare socialuri cvlilebi aZliereben sazogadoebriv 
bazas  interesebis artikulaciisa da agregaciisaTvis politikuri sivrcis marcxena 
ganzomilebaSi.    
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II. 2. publikaciebi: 
ბ) ucxoeTSi 

statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 
 
 
 

valerian 
doliZe 

. Вторая мировая 
война как основа 
современного 
политического  
мира и источник 

ее познания 
Институт 

Юридических и 
Политических 
Исследовании 
Академии Наук 

Молдовы, 
Институт По 

правам Человека 
Национальной 
Академии Наук 
Азербайджана, 

Гелатская 
Академия 

«Междукнародный 
научный журнал 

Право и 
Политология»

N 1(29 )март  
2015gv. 42-47 

CHISINAU 6 

anotaciebi qarTul enaze 

meore msoflio omis gavlena Tanamedrove politikaze atarebs rogorc 
uSualo, aseve gaSualebul xasiaTs.  
        Tanamedrove saerTaSoriso politikurma sistemam ganviTareba daiwyo 
meore msoflio omis pirobebSi, xolo gadamwyveti roli mis Casaxvasa da 
ganviTarebaSi Seasrula Ggermania-sabWoTa kavSiris omma. am omebma Seqmnes 
mesame msoflio omis Tavidan acilebis meqanizmebi da gansazRvres 
Tanamedrove saxelmwifoebis teritoriuli sazRvrebi, Seqmnes Tanamedrove 
saerTaSoriso sistemis funqcionirebis fuZemdebluri principebi da bevrad 
ganapirobes misi ZiriTadi Strixebi.   
      Tanamedrove ukrainis, belorusiis da moldovis sazRvrebi 
Camoyalibdnen meore msofliosa  da ssrk-germaniis  omebis Sedegad. amitom 
am omebis interpretacia, gansakuTrebiT sabWoTa kavSiris moqmedebebis 
Sefaseba germaniasTan omis dawyebis wina periodSi, mniSvnelovan rols 
asrulebs maTi teritoriul legitimaciis saqmeSi. istoriis Tanamedrove 
politikaze gavlenis magaliTs warmoadgens baltiispireTis respublikebis 
gamosvla sabWoTa kavSiris Semadgenlobidan, roca maTi sovetizaciis 
istoriis specifikurma interpretaciam gamoiwvia am respublikebis sabWoTa 
kavSiris SemadgenlobaSi yofnis delegitimacias. 
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      sabWoTa kavSirsa da germanias Soris  dadebuli xelSekruleba 
Tavdausxmelobis Sesaxeb, saidumlo oqmi am saxelmwifoTa Soris gavlenis 
sferoebis gayofis Sesaxeb, ssrk-s mier  dasavleT ukrainis da dasavleT 
belorusiis, besarabiisa da CrdiloeT bukovinis SemoerTeba, baltiispireTis 
respublikebis sovetizacia,  aucileblobiT gamowveul iZulebiT 
RonisZiebebs warmoadgendnen. isini koleqtiuri usafrTxoebisaTvis brZolaSi 
sabWoTa kavSiris mier gancdili marcxis Sedegia. mas Semdeg, rac ssrk-m  ver 
SeZlo Seecvala saerTaSoriso politikuri sistemis funqcionirebis wesi da 
misi gadayvana funqcionirebisa da TviTgadarCenis indidualuri 
principebidan koleqtiurze , is iZulebuli gaxda damoukideblad ezruna 
sakuTari Tavis gadarCenaze. 
        
 
 

III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
 
 
 

valerian doliZe 
 
 
 
 
 
 

valerian doliZe 
avTandil tukvaZe 

 
 
 
 

valerian doliZe 

 
2015 Human and Environmental 

Resources in Multiethnic Societies. 

Tbilisi 

2015  mesame saerTaSiriso 

konferencia “sivrce 

sazogadoeba, politika-

socialuri da sivrciTi 

mobiloba” Tsu, Tbilisi 

2015 me-16 saerTaSoriso 

konferencia amerikanistikaSi. 

Tsu 

2015weli, 
noemberi, Tbilisi 

 
 
 
 

2015 weli, ivnisi, 
Tbilisi 

 
 
 
 
 

2015 weli , maisi, 
Tbilisi 

         moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

1.istoria, rogorc poltikis materialuri Zala 

istoriulma mexsirebam Secvala Tanamedrove politikuri samyaro. man 
warmoSva kiTxvebi, romlebzedac ver SeZles pasuxis gacema yofili 
socialisturi qveynebis liderebma. amitom isini damarcxdnen politikuri 
mexsirebisaTvis brZolaSi. amis Sedegi iyo komunizmis kolafsi. sajaroobis 
periodSi, roca adamianebi Tanamedrove kiTxvebze pasuxs eZebdnen warsulSi, 
istoria daeufla masebs da politikis materialur Zalad iqca. politikis 
materialur Zalad gadaqcevis procesSi istoria asrulebs arsebuli 
politikuri sinamdvilis Semecnebis, misi legitimaciis(delegitimaciis), 
nacionaluri da politikuri identobebis Seqmnis, politikuri interesebis 
formirebisa da legitimaciis, politikuri diskursis Seqmnis, politikuri 
komunikaciebis, momxreTa formirebis funqciebs. 
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2. politikuri stabiluroba da socialuri mobiloba postsabWoTa saqarTveloSi 
 
socialuri mobiloba iwvevs axali stratifikaciuri sistemis formirebas 
saqarTveloSi, rac gavlenas axdens qveynis politikur stabilurobaze. aRmavali da 
daRmavali mobilobebi warmoSoben axal socialur identobebs da interesebs, rac 
cvlis interesebis artikulaciis socilaur bazas. es ukanaskneli iRebs 
diskretulsa da winaaRmdegobriv xasiaTs. amitom interesebis agregacia da 
politikis Seqmnac konfliqtur xasiaTs atarebs. es safrTxes uqmnis poltikuri 
sistemis stabilurobas. postkomunizmi qmnis socialuri mobilobis axal arxebs, 
romlebic SeiZleba or jgufad davyoT- formaluri da araformaluri. postsabWoTa 
saqarTvelo xasiaTdeba daRmavali mobilobis siZlieriT, rac safrTxes uqmnis  mis 
politikur stabilurobas. socialuri liftebis raodenobisa da gamtarunarianobis 
Semcireba safrTxes uqmnis politikur stabilurobas mxolod im SemTxvevaSi, Tu 
aRmavali mobilobis moTxovna gacilebiT ufro metia, vidre amis SesaZleblobas 
iZlevian sazogadoebaSi arsebuli socialuri liftebi. 
 
3. robert dali demokratiis ekonomikuri pirobebis Sesaxeb 
 
robert dalTan demokratia gvevlineba, rogorc politekonomiuri sistema, 
romelic ekonomikuri da politikuri sistemebis erTianobas warmoadegens. 
ekonomikuri sistemis arademokratiuli xasiaTi mniSvnelovnad amuxruWebs 
politikuri demokratiis ganviTarebas. amitom politikur demokratias unda 
Seesabamebodes demokratiul principebze organizebuli ekonomikuri sistema. 
mas is TviTmarTvad samewarmeo sistemas uwodebs, romelic gvevlineba, 
rogorc mSromelTa kooperatiul sakuTrebaSi myofi sawarmoebis 
erToblioba. magram is arafers ambobs imis Sesaxeb Tu ramdenad  
SesaZlebelia ekonomikuri da socialuri ganviTarebis arsebul doneze 
ekonomikuri sistemis mis mier SemoTavazebuli demokratiizaciis proeqtis 
ganxorcieleba.  amis mizezi unda veZioT mis meTodologiur sisusteSi – is 
ver xedavs im kavSirs romelic arsebobs  erTi mxriv, ekonomikuri da 
politikuri sistebis demokratiulobasa, xolo meore mxriv  ki qveynis 
ekonomikuri da socialuri ganviTarebisa da sazogadoebis funqcionirebis 
teqnikur bazas Soris, romelic ganapirobebs Sromis sazogadoebriv 
danawilebas, rac Tavis mxriv sakuTrebis arsebuli formebis safuZvels 
warmoadgens. 

 
 



danarTi 

vaJa lorTqifaniZe 

 samecniero erTeulis (departamenti, inსtituti, ganyofileba, laboratoria) 

dasaxeleba: sazogadoebrivi geografiis departamenti 

* samecniero erTeulis xelmZRvaneli: giorgi gogsaZe 

 samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

profesori revaz gaCeCilaZe, 

profesori giorgi gogsaZe, 

profesori ioseb saluqvaZe, 

profesori vaJa lorTqifaniZe, 

asocirebuli profesori valerian meliqiZe,  

asocirebuli profesori nino pavliaSvili,  

asocirebuli profesori Tamar dolbaia, 

asocirebuli profesori ia iaSvili, 

asocirebuli profesori marina bokeria, 

asocirebuli profesori anzor saxvaZe, 

asistent-profesori giorgi kvinikaZe, 

asistent-profesori vladimer CxaiZe, 

asistent-profesori baadur wereTeli. 

 

II. 1. publikaciebi: 
ა) saqarTveloSi 

monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

  
 

l. Ciqava, v. 
lorTqifaniZe 

 
 

“saqarTvelos 
adamianuri 

resursebi da misi 
gamoyeneba”  

saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuli 

akademiis Sroma- 
“saqarTvelos 

bunebrivi 
resursebi”. 

Tbilisi, 2015წ, 

სექტემბერი.    

103 

anotaciebi qarTul enaze 

 

 



 2 

krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 

 

v. lorTqifaniZe 
“kavkasiis 

mosaxleobis 
binebrivi 

moZraoba XXს.  და 

XXI საუკუნის 

დასაწყისში“  

საქართველოს 

საპატრიარქოს 

ქართული 

უნივერსიტეტის 

შრომების კრებული, 

ტომი II.  

თბილისი, 2015 წ, 

ნოემბერი. 

გამომცემლობა 

„ქართული 

უნივერსიტეტი“ 

18   

2 ვ. ლორთქიფანიძე 

„კავკასიის 

მოსახლეობის 

რაოდენობა და 

ეროვნული 

სტრუქტურა XX და 

XXI საუკუნის 

დასაწყისში“. 

საქართველოს 

საპატრიარქოს 

ქართული 

უნივერსისტეტის 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის 

შრომების კრებული 

თბილისი,  2015 წ, 

სექტემბერი.  

გამომცემლობა 

„ქართული 

უნივერსიტეტი“ 

 

17 

anotaciebi qarTul enaze 

 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1. 
 
 

 

ვ.ლორთქიფანიძე  

ა. თოთაძე 

„როდის 

ვიყავით 

ყველაზე მეტნი“  

 თბილისი. 2015. 

კავკასიის 

საერთაშორისო 

უნივერსიტეტის 

შრომები. 

 

16 

 

 

 

 

anotaciebi qarTul enaze 

 

III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
 
 
 

ვ. ლორთქიფანიძე კავკასიის მოსახლეობის 

ბინებრივი მოძრაობა XIX 

და XX საუკუნეებში  

2015 წლის ნოემბერი. 

საქართველოს 

საპატრიარქოს ქართული 

უნივერსიტეტის 

სამეცნიერო კონფრენცია. 
 



danarTi 

vladimer CxaiZe 

 samecniero erTeulis (departamenti, inსtituti, ganyofileba, laboratoria) 

dasaxeleba: sazogadoebrivi geografiis departamenti 

* samecniero erTeulis xelmZRvaneli: giorgi gogsaZe 

 samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

profesori revaz gaCeCilaZe, 

profesori giorgi gogsaZe, 

profesori ioseb saluqvaZe, 

profesori vaJa lorTqifaniZe, 

asocirebuli profesori valerian meliqiZe,  

asocirebuli profesori nino pavliaSvili,  

asocirebuli profesori Tamar dolbaia, 

asocirebuli profesori ia iaSvili, 

asocirebuli profesori marina bokeria, 

asocirebuli profesori anzor saxvaZe, 

asistent-profesori giorgi kvinikaZe, 

asistent-profesori vladimer CxaiZe, 

asistent-profesori baadur wereTeli. 

 

II. 2. publikaciebi: 
ბ) ucxoeTSi 

krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

 
 
 
 

J.Salukvadze, 

V.Chkhaidze 

„Geoinformation Law 

and Practice” 

“Geoinformation and 

Development in 

Transitional 

Economics”  
 

Warsaw. ISBN 978-

83-64611-01-8 

21 (202-221) 

publikaciis es Tavi aRwers im upiratesobebs, romelsac iZleva miwis 
informaciis mravalprofiliani gamoyeneba. 
qarTuli magaliTi cxadyofs, rom Tanamedrove geografiuli informaciuli 
mowinave teqnologiebis danergvam xeli Seuwyo miwis marTvisa da miwis 
administrirebis sistemis stimulirebas da miwis bazris ganviTarebas. 
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III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
 
 
 

v.CxaiZe, n.gvaTua uZravi qonebis 
registraciisa da 
kadastris sistemebis 
integracia 
 
 
 

Tbilisi, noemberi. 
saerTaSoriso 

konferencia “inovaciebi 
informaciul 

teqnologiebSi” (GITI) 

moxsenebaSi aRwerilia uZravi qonebis registraciisa da kadastris 
sistemebis zogierTi Taviseburebebi, procesebis realizaciis teqnologia da 
am procesebis integraciis SesaZleblobebi, upiratesobani da Sedegebi. 

 

 



danarTi 

zviad abaSiZe 

 samecniero erTeulis (departamenti, inსtituti, ganyofileba, laboratoria) 

dasaxeleba: politikis mecnierebis departamenti 

* samecniero erTeulis xelmZRvaneli: malxaz macaberiZe 

 samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

profesori malxaz macaberiZe, 

profesori aleqsandre kuxianiZe, 

profesori korneli kakaCia, 

asocirebuli profesori nana maWaraSvili,  

asocirebuli profesori salome dundua,  

asocirebuli profesori gia JorJoliani, 

asistent-profesori zviad abaSiZe, 

asistent-profesori valerian doliZe, 

asistent-profesori avTandil tukvaZe, 

asistent-profesori aleqsandre wurwumia. 

 

I. 3. saxelmwifo grantiT (rusTavelis fondi) dafinansebული  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasaxe-

leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

 
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

 
 
 
 

ეროვნული 
იდენტობის 
საკითხები 

ემიგრაციული 
ქართული 

ლიტერატურის 
მიხედვით 

რუსთაველის 
ფონდი 

ნინო პოპიაშვილი ვიყავი მიწვეული 
სპეციალისტი 
პროექტში 

dasrulebuli proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 
(qarTul enaze) 

პროექტის მთავარი მიზანია ერუვნული იდენტობის საკითხების გარკვევა ემიგრაციულ 
ქართულ ლიტერატურაში. ჩემი საკვლევი თავი გახრდათ, ზოგადად ეროვნული 

იდენტობის თეორიული საკითხები განხილვა 
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II. 1. publikaciebi: 
ა) saqarTveloSi 

saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

 
 
 
 

ზვიად აბაშიძე. 
თავი 

სახელმზღვანელოში 
(ავტორთა 

კოლექტივი) 

დემოკრატია და 
მოქალაქეობა 

იბეჭდება 50 

anotaciebi qarTul enaze 

სახელმძღვანელო ეხება დემოკრატიულ წეს-წყობილებაში ადამიანის, როგორც 
მოქალაქის გააზრებას, თუ რა უფლება-მოვალეობები გააჩნია მას. 

ჩემს მიერ შესრულებული თავი ეხება მმართველობის სისტემების ანალიზს და 
სხვადასხვა ინსტიტუციური აქტორების როლს, ამა თუ იმ პოლიტიკური რეჟიმის 

ჩამოყალიბების/არსებობის პირობებში.  

 
krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

 
 
 

 

ზვიად აბაშიძე ეთნიკური 
უმცირესობების 

საკითხი ევროპული 
ინსტიტუციების 
კონტექსტში 

 

თბილისის 
სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

10 

anotaciebi qarTul enaze 

სტატია ეხება საქართველოში ეთნიკური უმცირესობების საკითხებს ევროპული 
პოლიტიკის კონტექსტში 

 
 

II. 2. publikaciebi: 
ბ) ucxoeTSi 

statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis 
saTauri, 
Jurna-

lis/krebu-
lis 

dasaxeleba 

Jurnalis/
krebulis 
nomeri 

gamocemis adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba

 1) Zviad Годишник на - година IV. Югозападният университет 15 



 3

 
 
 

Abashidze, 
Salome 
Dundua. 
Ethnic 
diversity and 
Civic 
Integration in 
Post-
Communist 
Country: case 
of Georgia 

2) ) Zviad 
Abashidze, 
Salome 
Dundua, 
Tamar 
Karaia 
/Nation-
Building and 
Politics of 
Memory: 
Case of 
Georgia 

3) Zviad 
Abashidze. 
Ethnic 
Fragmentati
on as 
challenge 
for Post-
Socialist 
Georgia 

4) Zviad 
Abashidze. 
Ethnic 
Minorities 
and 
European 
Politics/Poli
cies: case of 
Georgia 

катедра 
"Философски и 
политически 

науки"  

2015 „Неофит 
Рилски“ , Благоевград, България 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

იბეჭდება სლოვაკეთში 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(იბეჭდება პოლონეთში 
ჟურნალში                   

Athenaeum, Polish Political 
Science Studies 

 
 

იბეჭდება გდანსკის 
უნივერსიტეტის პოლიტიკის 
მეცნიერების დეპარტამენტის 

დარგობრივ გამოცემაში 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 

12 

anotaciebi qarTul enaze 

1.სტატია ეხება ეთნიკური უმცირესობების და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებს 
საქართველოში. 

2.სტატია ეხება მეხსიერების ადგილს თანამედროვე ქართულ დისკურსში. ნაშრომში 
გაანალიზებული უმთავრესად პოსტ-კომუნისტური საქართველოში მეხსიერების 
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პოლიტიკის მნიშვნელობას ეროვნული იდენტობის დადგენის პროცესში. 

3. სტატია ეხება ეთნიკური ფრაგმენტაციის წარმოშიბი მიზეზებს საქართველოში და მის 
ადგილს ეროვნული იდენტობის დადგენის პროცესში. 

4. სტატიაში გაანალიზებულია კონკრეტული ევროპული ინსტიტუციების როლი ეთნიკურ 
უმცირესობებთან დაკავშირებით საქართველოში და მათი ზეგავლენის ხარისხი 

სამოქალაქო ინტეგრაციის პროცესში 

 
 

III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
 
 
 

ზვიად აბაშიძე ლიტერატურა და ეროვნული 
იდენტობის საკითხები 
საქართველოში 
 
 
 
 

მიგრაციული პროცესები და 
იდენტობათა ტრანსლაცია / 
საერთაშორისო კონფერენცია. 

თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, დიასპორათა 

საკითხში სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი, 
ინტელექტუალური 

მიგრაციის ინსტიტუტი, 
კროსკულტურული 

უნივერსუმი. თბილისი 2015

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

მოხსენებაში გაანალიზებული ლიტერატურული ნარატივების ადგილი ქართული 
ეროვნული იდენტობის ფორმირების საკითხში. მოხსენებაში უმთავრესად მე-19, მე-20 

საუკუნის ვითარებაა შესწავლილი. 

 

b) ucxoeTSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
 
 
 

Zviad Abashidze Ethnic Minorities and European 
Politics/Policies: case of Georgia

Myths and symbols of politics, 
social issues, pathologies of the 
contemporary World. By 
Institute of Political Science of 
Gdansk University, Poland. 2015

 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

მოხსენება ევროპული ეთნიკური უმცირესობების პოლიტიკის მიმოხილვას და მის 
შედარებით ანალიზს საქართველოსთან 

 



danarTi 

Tamaz jologua 

 samecniero erTeulis (departamenti, inსtituti, ganyofileba, laboratoria) 

dasaxeleba: Jurnalistikisa da masobrivi komunikaciis departamenti 

* samecniero erTeulis xelmZRvaneli: nino WalaganiZe 

 samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

profesori mariam gersamia, 

profesori dali osefaSvili, 

asocirebuli profesori mari wereTeli,  

asocirebuli profesori manana SamiliSvili,  

asocirebuli profesori ira biWikaSvili, 

asocirebuli profesori rusudan vaSakiZe, 

asocirebuli profesori naTia kupraSvili, 

asocirebuli profesori nanuli talaxaZe, 

asocirebuli profesori maia toraZe, 

asocirebuli profesori Tamaz jologua, 

asistent-profesori Tamar belqania, 

asistent-profesori xaTuna kaWarava, 

asistent-profesori marine lomiZe, 

asistent-profesori magda memaniSvili, 

asistent-profesori Tea mJavanaZe, 

asistent-profesori nino WalaganiZe 

asistent-profesori xaTuna maisaSvili. 

 

I. 3. saxelmwifo grantiT (rusTavelis fondi) dafinansebული  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasaxe-

leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

 
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

 
 
 
 

akaki wereTlis 
TxzulebaTa 
sruli krebulis 
akademiuri 
octomeuli. 
 
filologiis 

 
rusTavelis 

fondi 
 
 
 
 

 
rostom CxeiZe 
filologiis 
mecnierebaTa 
doqtori 

 
 

 
Cemi pozicia: 
redaqtori  
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mecnierebebi. 
 
SoTa rusTavelis 
qarTuli 
literaturis 
instituti.  

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

dasrulebuli proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 
(qarTul enaze) 

 2015 wels gamoica akaki wereTlis TxzulebaTa akademiuri octomeulis ori 
tomi: 

1. t. VI (mxatvruli proza. 1863-1912). tomi gamosacemad moamzada, variantebi, 
SeniSvnebi, komentarebi da saZieblebi daurTo nana fruiZem. tomis 
redaqtori Tamaz jologua. Tbilisi: gamomcemloba `saqarTvelos macne~. 
2015. 

2. t. IX (Targmnili da gadmokeTebuli Txzulebebi). tomi gamosacemad 
moamzades, variantebi, SeniSvnebi, komentarebi da saZieblebi daurTes 
lamara SavguliZem da lamara gvaramaZem. tomis redaqtori Tamaz 
jologua. Tbilisi: gamomcemloba `saqarTvelos macne~. 2015. 

 

 
 

II. 1. publikaciebi: 
ა) saqarTveloSi 

monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

 Tamaz jologua 
 
 
 
 

dimitri yifianis 
ori saistorio 

Txzuleba 
 

fakultetis 
sagamomcemlo 

sabWos 
rekomendaciiTa 
da saTanado 
msvlelobis 

Semdeg gadaeca 
Tsu 

gamomcemlobas 

  

anotaciebi qarTul enaze 

monografia warmoadgens dimitri yifianis mier 1850-ian wlebSi gazeT 
`kavkazSi~ gamoqveynebuli ori saistorio Txzulebis Targmans samecniero 
aparatis TandarTviT (winasityvaoba, SeniSvnebi, komentarebi, anotirebuli 
saZieblebi). 
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krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1. 
 
 

 
 
 
 
2. 

kaxa jamburia, 
Tamaz jologua 

 
(Semdgenlebi) 

 
 
 

kaxa jamburia, 
Tamaz jologua 

 
(Semdgenlebi) 

ra aris 
Tavisufleba? 
krebuli II. 
winaTqmiTa da 
anotaciebiT.  
 
 
ra aris 
Tavisufleba? 
krebuli III. 
winaTqmiTa da 
anotaciebiT.  
 
 

Tbilisi 
`moqalaqe~ 

 
 
 
 
 

Tbilisi 
`moqalaqe~ 

 

    364 gv. 
 
 
 
 
 
 

438 gv. 

anotaciebi qarTul enaze 

 orive krebuli struqturiTa da mizandasaxulobiT erTgvarovania, Sesulia 
qarTvel da ucxoel avtorTa mxatvruli da publicisturi teqstebi. 
gankuTvnilia axalgazrdobisTvis samoqalaqo cnobierebis asamaRleblad 
(Tematika: Tavisuflebis raoba, erovnul da sakacobrio RirebulebaTa 
urTierTmimarTeba, pirovnebisa da sazogadoebis interesTa harmonizacia, 
umciresobaTa uflebebi da sxv.). axlavs winaTqmebi da anotaciebi krebulSi 
Sesuli avtorebisa da konkretuli teqstebis Sesaxeb. 

krebulebi momzadebulia Sefasebisa da gamocdebis erovnul centrSi 
arasamTavrobo organizacia (aaip) `moqalaqis~ dakveTiTa da dafinansebiT. 

 

 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1. 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 

Tamaz 
jologua 

 
 
 
 
 

Tamaz 
jologua 

 
 
 
 

dimitri 
yifiani 

sikvdiliT 
dasjis 

winaaRmdeg. 
 
 

akakis 
`ganTiadis~ 
istoriisaTvis  

 
 
 

Jurnali 
`Cveni 

mwerloba~, 
20.III, #6 

 
 
 

Jurnali 
`NAEK.ge~. 
marti. #6. 

 
 
 

Tbilisi 
 
 
 
 
 
 

Tbilisi 
Sefasebisa da 
gamocdebis 
erovnuli 
centri 

 

gv. 4 
 
 
 
 
 
 

gv. 26-28 
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3. 
 
 

 
Tamaz 

jologua 

 
vin da ratom 
gasca 1832 
wlis 
SeTqmuleba?  
 

 
Jurnali 
`NAEK.ge~. 
ivnisi. #7.  

 

 
Tbilisi 

Sefasebisa da 
gamocdebis 
erovnuli 
centri 

 

 
gv. 26-29. 

anotaciebi qarTul enaze 

1. statiaSi mimoxilulia dim. yifianis 1883 w. werili iurist T. 
bikovisadmi, romelSic werilis avtori gamodis sikvdiliT dasjis 
winaaRmdeg da ayalibebs Tvalsazriss, romlis mixedviTac: `sikvdiliT 
dasja mkvlelobaa, miT ufro dasaZraxi, ramdenadac mkvlelobas 
marTlmsajulebis saxeliT sCadian~.  

2. statiaSi dokumentur wyaroebze dayrdnobiT damuSavebulia a. 
wereTlis leqsis `ganTiadi~ daweris istoriasTan, TariRsa da 
adresatTan dakavSirebuli sakiTxebi.  

3. statiaSi dokumentur masalaze dayrdnobiT uaryofilia 1832 wlis 
SeTqmulebis gacemasTan nikoloz falavandiSvilis raime formiT 
kavSiri da warmoCenilia iase falavandiSvilis mier SeTqmulebis 
gacemis motivacia da garemoebebi. 

 



danarTi 

Tamar belqania 

 samecniero erTeulis (departamenti, inსtituti, ganyofileba, laboratoria) 

dasaxeleba: Jurnalistikisa da masobrivi komunikaciis departamenti 

* samecniero erTeulis xelmZRvaneli: nino WalaganiZe 

 samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

profesori mariam gersamia, 

profesori dali osefaSvili, 

asocirebuli profesori mari wereTeli,  

asocirebuli profesori manana SamiliSvili,  

asocirebuli profesori ira biWikaSvili, 

asocirebuli profesori rusudan vaSakiZe, 

asocirebuli profesori naTia kupraSvili, 

asocirebuli profesori nanuli talaxaZe, 

asocirebuli profesori maia toraZe, 

asocirebuli profesori Tamaz jologua, 

asistent-profesori Tamar belqania, 

asistent-profesori xaTuna kaWarava, 

asistent-profesori marine lomiZe, 

asistent-profesori magda memaniSvili, 

asistent-profesori Tea mJavanaZe, 

asistent-profesori nino WalaganiZe 

asistent-profesori xaTuna maisaSvili. 

 
III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

b) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1. 
 
 
 

თამარ ბელქანია რუსთას 
რუსთაველი სტალინის 

ეპოქაში და ერთი 

თარგმანის საიდუმლო 

ისტორია(საქ.შ.ს.ს 

არქივების მიხედვით) 

პოლონეთი. ვარშავის 

უნივერსიტეტის 

აღმოსავლეთ ქვეყნების 

შემსწავლელი 

ცენტრი.გრიგოლ ფერაძის 

ხსოვნისადმი მიძღვნილი 

ყოველწლიური 

საერტაშორისო 
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კონფერენცია. 

2015.5-8 დეკემბერი 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

ნაშორმი, საგანგებოდ ვარშავის უნივერსიტეტის აღმოსავლეთ ქვეყნების შემსწავლელი 

ცენტრის, ჟურნალ PRO GEORGIA იმ ნომრისთის(n25-2015)  შეიქმნა,რომელიც შოთა 

რუსთაველისადმი არის მიძღვნილი. ის  მიზნად   საქართველოს შსს არქივში დაცული იმ 

საქმეების ამოწევა, შესწვლა და პროპაგადას ისახავს, სადაც საუბარია თუ როგორ შეიქმნა 

კონკრეტულად 1941წელს „ვეფხისტყაოსნის“ რუსულენოვანი გამოცემა, რომელიც 

ტყვეობაში მყოფნა შალვა ნუცუბიძემ თარგმნა, და  შესავალი ბოლშევიკმა ასევე 

ტყუვეობაში მყოფმა სერგო ქავთარაძემ დაწერა. არქივში დაცული მასალები 

შესაძლებლობას იძლევა თვალყური გავადევნოთ ტოტალიტარულ სახელმწიფოში თუ  

როგორ იქმნება სამეცნიერო,  მედია პროდუქტი - წიგნი. როგორ იგეგმება სამეცნიერო 

ველი, რას წარმოადგენდა პოლიტიკური კონიუქტურა, და რეპრესიების რა მექანიზმებს 

ფლობდა სახელმწიფოს ერთმპიროვნეული მმართველი-სტალინის სახით. 

 
 

IV. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetisა da grantebis gareSe  
Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 
 
 
 

 

განათლება გამოგარჩევს თამარ ბელქანია ტვ. 

ერთსულოვნება 

წმ. ანდრია 

პირველწოდებული 

სახელობის 

ქართული 

უნივერსიტეტი 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 
Sedegebi (qarTul enaze) 

პროექტი მიზნად ისახავდა სამეცნიერო ველის და მედია რესურსების გაერთიანებას და 

განათლების პროპაგანდას. 6თვის განმავლობაში ქართულ უნივერსიტეტში დამზადდა 

5დოკუმნეტური ფილმი, სადაც წარმოჩინებულნი იყვნენ უნივერსიტეტის მაღალი 

აკადემიური მოსწრების სტუდენტები და გამორჩეული ადადემიური პერსონალი. 

პრაქტიკულ შედეგს წარმოადგენს ის, რომ საუნივერსიტეტო ველს მიეცა შესაძლებლობა 

ემუშავათ კამერის წინაშე, მათი ვერბალური იმიჯის დასახვეწად თუ აზრის ლოგიკურად 

პოპულარულ ენაზე ჩამოყალიბება ვფიქრობთ რომ თანამედროვე საზოგადო 

მოღვაწისთვის საჭირო უნარჩვევაა. 
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მნიშნელოვან აქტიობად განვიხილავ  საავტორო მედიაპროექტებს 

1. გადაცემა „ ისტორიის გაკვეთილი“( პარალელური ისტორია, რომელიც 

არქივებშია დაცულია)2013-1014წ ტვ „ერთსულოვნება“ 

2. „მედია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე“( ის მედია, რომელიც იქმნება 

აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონში)2015მარტი-ივლისი ტვ 

„ერთსულოვნება“ 

3.  „ერთიანი მშვიდობიანი კავკასია“ ( კავკასიური კულტურის, ეთნოგრაფიის 

ისტორიის წარმოჩენა) ტვ. „ერთსულოვნება“ 

4. ყველა გადაცემაში მონაწილეობას ღებულობენ აკადემირი ველის 

წარმომადგენლები, როგორც საქართველოდან ასევე მთელი სმოფლიოდან) 

2016წ იანვარი.  

გადაცემის ავტორი და წამყვანი. 

 

 

 

 



danarTi 

Tamar dolbaia 

 samecniero erTeulis (departamenti, inსtituti, ganyofileba, laboratoria) 

dasaxeleba: sazogadoebrivi geografiis departamenti 

* samecniero erTeulis xelmZRvaneli: giorgi gogsaZe 

 samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

profesori revaz gaCeCilaZe, 

profesori giorgi gogsaZe, 

profesori ioseb saluqvaZe, 

profesori vaJa lorTqifaniZe, 

asocirebuli profesori valerian meliqiZe,  

asocirebuli profesori nino pavliaSvili,  

asocirebuli profesori Tamar dolbaia, 

asocirebuli profesori ia iaSvili, 

asocirebuli profesori marina bokeria, 

asocirebuli profesori anzor saxvaZe, 

asistent-profesori giorgi kvinikaZe, 

asistent-profesori vladimer CxaiZe, 

asistent-profesori baadur wereTeli. 

 
 
 

III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

b) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
 
 
 

Tamar dolbaia B”baltiisa da Savi 
zRvis regionebis 

SedarebiTi analizi” 

riga, latvia, 21-24 
oqtomberi 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

moxsenebaSi ganxilulia Savi zRvisa da baltiis zRvis auzebis saporto 
sistemebis ganviTarebisa da funqcionirebis Taviseburebebi. mocemulia 
mniSvnelovani saporto maxasiaTeblebis SedarebiTi analizi. 
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IV. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetisა da grantebis gareSe  

Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 
 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 
 
 
 

 

 Tanamedrove 
qarTuli sazogadoebis 

cxovrebis wesi da 
ganviTarebis 
perspeqtiva  

xelmZRvaneli– 
asocirebuli 
profesori 

nino 
durgliSvili 

amiran 
berZeniSvili, 

marina burZeniZe, 
Tamar dolbaia, 
naTela donaZe, 

Sorena 
TurqiaSvili, 

Teona mataraZe, 
marina qevxiSvili, 

jaba urotaZe 
ilona gogia, nino 

amonaSvili, 
socialur da 
politikur 
mecnierebaTa 
fakultetis 3 

magistranti da 21 
bakalavriatis 

studenti 

ivane 
javaxiSvilis 
saxelobis 
Tbilisis 

saxelmwifo 
universiteti, 
miznobriv 
samecniero-
kvleviTi 
programis 
farglebSi 
Semosuli 
proeqti 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 
Sedegebi (qarTul enaze) 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 
Sedegebi (qarTul enaze) 

cxovrebis wesi, rogorc zogadi socialuri kategoria, obieqturi (cxovrebis 
pirobebi, socialuri, ekonomikuri, politikuri, samarTlebrivi 
garemo/mdgomareoba da a. S.) da subieqturi (atitudebi/damokidebulebebi, 
preferenciebi, RirebulebiTi orientaciebi, molodinebi da sxva) aspeqtebis 
sistemas warmoadgens.  

pirvel etapze moZiebul iqna samecniro literatura da kvleviTi angariSebi, 
romlebic exeboda zogadad sazogadoebis da konkretulad ki qarTuli 
sazogadoebis cxovrebis wess. jgufis wevrebma maTi kvleviTi interesebis 
mixedviT Seadgines sxvadasxva Tematuri blokebi. jgufis wevrebma maTi 
kvleviTi interesebis mixedviT Seadgines sxvadasxva Tematuri blokebi. 
stratificirebuli klasteruli SerCevis dizainis gamoyenebiT saqarTvelos 
masStabiT gamokiTxul iqna 1060 adamiani.  

mas Semdegom, rac monacemTa baza gaiwminda, monacemebi gadaeca proeqtSi 
CarTul TiToeul mkvlevars. romlebic TavianTi blokebis mixedviT 
axorcielebdnen monacemTa statistikur da sociologiur analizs. analizis 
dros gamoyenebul iqna rogorc aRweriTi statistika aseve axsniTi da moxda 
monacemebis gaanalizeba sxvadasxva sociologiuri Teoriis CarCoebSi. 

Tanamedrove qarTuli sazogadoebis cxovrebis wesis kvlevam saSualeba 
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mogvca: 

a) gamovavlineT faqtorebi, romlebic sazogadoebis ganviTarebaze 
zemoqmedebs; 

b) SevafaseT am faqtorebis zemoqmedebis roli (xelSemwyobi/xelSemSleli) 
da xarisxi; 

g) ganvaxorcieleT momavlis alternativaTa modelireba da SevimuSaoT 
rekomendaciebi. 

 

 



danarTi 

Tamar maxaraZe 

 samecniero erTeulis (departamenti, inსtituti, ganyofileba, laboratoria) 

dasaxeleba: sociologiisa da socialuri muSaobis departamenti 

* samecniero erTeulis xelmZRvaneli: iago kaWkaWiSvili 

 samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

profesori amiran berZeniSvili, 

profesori iago kaWkaWiSvili, 

asocirebuli profesori nino durgliSvili,  

asocirebuli profesori Tamar maxaraZe,  

asocirebuli profesori lia wulaZe, 

asocirebuli profesori kaxa qecbaia, 

asocirebuli profesori lela gafrindaSvili, 

asocirebuli profesori marina burZeniZe, 

asocirebuli profesori naTela donaZe, 

asocirebuli profesori Tamar sabedaSvili, 

asistent-profesori Sorena TurqiaSvili, 

asistent-profesori Teona mataraZe, 

asistent-profesori salome namiWeiSvili, 

asistent-profesori zurab tatanaSvili. 

 
 

II. 2. publikaciebi: 
ბ) ucxoeTSi 

 
krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

 
1 
 
 

nana sumbaZe 
Tamar maxaraZe 
Tamar abaSiZe 
irine Jvania  
 

mikro da makro 
faqtoebis 
gavlena SSm 
pirTa samuSao 
garemosTan 
adaptaciasa da 
SormiT 
efeqturobaze: 
kvlevis angariSi-
nawili I 
raodenobrivi 
kvleva  

Tsu 
gamomcemloba 

20 
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2 nana sumbaZe 
Tamar maxaraZe 
Tamar abaSiZe 
irine Jvania  
 

mikro da makro 
faqtoebis 
gavlena SSm 
pirTa samuSao 
garemosTan 
adaptaciasa da 
SormiT 
efeqturobaze: 
kvlevis angariSi-
nawili II 
Tvisebrivi kvleva 

Tsu 
gamomcemloba 

133 

anotaciebi qarTul enaze 

1. რაოდენობრივი კვლვა მიზნად ისახავს ეკონომიკური სექტორებისა და რეგიონების 

მიხედვით დასაქმებული შშმ პირების ზოგადი სურათის შექმნასა  და სამუშაო  
პირობებისადმი მათი დამოკიდებულებების შესწავლას. 

კვლევის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენენ ის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 

პირები, რომელთა შეზღუდული შესაძლებლობა გამოწვეულია: (1) ფიზიკური, 

გადაადგილების პრობლემებით, (2) სენსორული პრობლემებით, (3) 

ინტელექტუალური პრობლემებით და/ან (4) ფსიქიკური პრობლემებით. 

კვლევის ფარგლებში გაკეთებული შერჩევა ეყდნობა სოციალური მომსახურების 

სააგენტოს მონაცემთა ბაზას.კვლევაში შერჩევა მონაცემთა ბაზიდან 

განხორციელდა შემთხვევითი სისტემური შერჩევის პრინციპის გამოყენებით.  

სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2015 წლის ოქტომბრის  მონაცემების 

მიხედვით, შშმM პირთა ყველაზე დიდი წილი  რეგიონის მოსახლეობასთან 

მიმართებაში რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთშია, შემდეგ კი იმერეთსა და 

აჭარაშია. თბილისში შშმ პირთა წილი ქალაქის მოსახლეობასთან მიმართებით არ 

არის დიდი. სოციალური მომსახურების სააგენტოს ბაზის ანალიზის მიხედვით, 

დასაქმებულ შშმ პირთა ნახევარზე მეტი თბილისში მუშაობს, დასაქმებულთა 

დაახლოებით ერთი მეათედი - აჭარაში და ამდენივე იმერეთში მუშაობს. 

დასაქმებულ შშმ პირთა შორის ყველაზე დიდია მნიშვნელოვანი შეზღუდვის 

მქონე პირთა წილი. 

საწარმოთა მიხედვით, შშმ პირები უფრო ხშირად დიდ, შემდეგ საშუალო და 

ყველაზე იშვიათად მცირე საწარმოებში არიან დასაქმებული. იურიდიული 

სტატუსის მიხედვით ისინი უფრო ხშირად შეზღუდული პასუხისმგებლობის 

საზოგადოებებში (შპს), შემდეგ საჯარო სამართლის იურიდიული  და  

არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირის სტატუსის მქონე 

საწარმოებში მუშაობენ. Uდასაქმებულთა ყველაზე დიდი წილი განათლების, 

შემდეგ ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროშია კონცენტრირებული. რაც 

შეეხება საწარმოში დასაქმებული შშმ პირთა რაოდენობას, ყველაზე ხშირად 

საწარმოში ერთი შშმ პირია დასაქმებული. 
 

2. თვისებრივი კვლევა ჩატარდა შემდეგ ქალაქებში: თბილისი, ახალციხე, ბათუმი, 

გორი, კასპი, ზუგდიდი, თელავი, საგარეჯო, ქუთაისი. კვლევამ სამი სამიზნე 

ჯგუფი მოიცვა: შშმ პირები, დამსაქმებლები და ექსპერტები. კვლევა სამი 

კომპონენტისგან შედგებოდა: სიღრმისეული ინტერვიუ, ფოკუს ჯგუფი და 

შემთხვევის შესწავლა. 
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სულ ჩატარდა 30 სიღრმისეული ინტერვიუ, 14 ფოკუს ჯგუფი და შესწავლილი იყო      

6 შემთხვევა. კვლევამ მოიცვა 9 ქალაქი. კვლევაში ჩართული იყო 121 მონაწილე, 

რომელთაგან 69 შშმ პირი იყო, 47 დამსაქმებელი და 5 სფეროს ექსპერტი. 

თვისებრივი კვლევის შედეგად მიღებული მონაცემები შემდეგი კატეგორიების 

მიხედვით გაანალიზდა: (1) ორგანიზაციული კონტექსტი და სამუშაო პროცესთან 

დაკავშირებული ფაქტორები, (2) სამსახურის გარეთ არსებული ფაქტორები და (3) 

სახელმწიფო პოლიტიკასთან დაკავშირებული ფაქტორები. 

 
 
 

III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

b) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
 
 
 

T. maxaraZe The Main Challenges of 
Environmental and 
sustainability Education in 
Georgia:  Preschool and School 
level 

International Conference for 

Teaching and Education, 

organized by the International 

Journal of Arts and Sciences, 16-

20 March, 2015, Las Vegas, USA. 

 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

kvlevis mizani iyo garemosdacviTi ganaTlebis Sefaseba saqarTvelos 
formaluri da araformaluri ganTlebis sferoSi. arsebuli miRwevebis  da 
gamowvevebis identificireba; aseve, imis Sefaseba, Tu ramdenad uwyobs 
arsebuli midgomebi bavSvebSi/moswavleebSi garemosadmi swori 
damokidebulebis Camoyalibebas, Sesabamisi codnisa da unarebis SeZenas. 
kvleva Catarda ZiriTadad q. TbilisSi  

 
 

IV. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetisა da grantebis gareSe  
Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 
1 SSm pirTa dasaqmeba 

saqarTveloSi – 
poloneTis, ungreTisa 
da CexeTis respublikis 
magaliTze 

Tamar 
maxaraZe 

1.T.maxaraZe 
3.a. qitiaSvili 
4. T.abaSiZe 
5. i.Jvania 
 

viSegradis 
saerTaSoriso 
fondi 

2 მikro da makro 
faqtorebis gavlena SSm 
pirTa samuSao 

Tamar 
maxaraZe  

.T.maxaraZe 
2. n.sumbaZe 
3.a. qitiaSvili 

saqarTvelos 
Sromis, 
janmrTelobisa 
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garemosTan adaptaciasa 
da SromiT 
efeqturobaze 

4. T.abaSiZe 
5. i.Jvania 
6.m. maisuraZe 

da socialuri 
dacvis 
saministro 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 
Sedegebi (qarTul enaze) 

1. კვლევითი პროექტი ეხება საქრთველოში შშმ პირთა დასაქმების ეფექტური გზის 

შესწავლას ვიშეგრადის ჯგუფის ქვეყნების გამოცდილებისა და საქართველოში 

არსებული რეალობის შესწავლის გზით. კვლევის ფარგლებში, პოლონეთში, 

უნგრეთსა და ჩეხეთის რესპუბლიაკში  ჩატარდა  სამაგიდე კვლევა, რომელიც 

სწავლობდა ამ ქვეყანაში არსებულ გამოცდილებას შშმ პირთა დასაქმების 

მიმართულებით. საქართელოში ჩატარდა ანალაგოგიური სამაგიდე კვლევა; გარდა 

ამისა ჩატარდა რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლევა, რომელიც სწავლობდა 

დამსაქმებელებისა და საზოგადოების წევრების დამოკიდებულებას შშმ პირთა 

დასაქმების მიმართ; ასევე სწავლობდა თავად შშმ პირთა მოსაზრებას 

დასაქმებასთან დაკავშირებით. კვლევის შედეგებს მნიშვნელოვანი წვლილის 

შეტანა შეუძლია შშმ პირთა დასაქმების ეფექტური სახელმწიფო პოლიტიკის 

ჩამოყალიბებაში.    

2. კვლევის ფარგლებში შესწავლილი იყო ის მიკრო და მაკრო ფაქტორები, რომლებიც 

გაველნას ახდენს სამუშაო გარემოსთან შშმ პირების შეგუებასა და მათ შრომით 

ეფექტურობაზე. კვლევითი პროექტის ფარგლებში ჩატარდა რაოდენობრვიცი და 

თვისებრივი კველვები. კვლევის შედეგად მიღებული მონაცემები შემდეგი 

კატეგორიების მიხედვით გაანალიზდა: (1) ორგანიზაციული კონტექსტი და 

სამუშაო პროცესთან დაკავშირებული ფაქტორები, (2) სამსახურის გარეთ არსებული 

ფაქტორები და (3) სახელმწიფო პოლიტიკასთან დაკავშირებული ფაქტორები. 

კვლევის შედეგებს მნიშვნელოვანი წვლილის შეტანა შეუძლია შშმ პირთა 

დასაქმების ეფექტური სახელმწიფო პოლიტიკის ჩამოყალიბებაში.    

 

 

 



danarTi 

Teona mataraZe 

 samecniero erTeulis (departamenti, inსtituti, ganyofileba, laboratoria) 

dasaxeleba: sociologiisa da socialuri muSaobis departamenti 

* samecniero erTeulis xelmZRvaneli: iago kaWkaWiSvili 

 samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

profesori amiran berZeniSvili, 

profesori iago kaWkaWiSvili, 

asocirebuli profesori nino durgliSvili,  

asocirebuli profesori Tamar maxaraZe,  

asocirebuli profesori lia wulaZe, 

asocirebuli profesori kaxa qecbaia, 

asocirebuli profesori lela gafrindaSvili, 

asocirebuli profesori marina burZeniZe, 

asocirebuli profesori naTela donaZe, 

asocirebuli profesori Tamar sabedaSvili, 

asistent-profesori Sorena TurqiaSvili, 

asistent-profesori Teona mataraZe, 

asistent-profesori salome namiWeiSvili, 

asistent-profesori zurab tatanaSvili. 

 
II. 1. publikaciebi: 

ა) saqarTveloSi 

statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 
 
 
 

marina 
burZeniZe, 

Teona 
mataraZe 

"danaSaulis, 
patimrebisa 
da maTi 

socialuri 
statusis 

aRqma 
Tbilisis 

mosaxleobis 
mier," sivrce, 
sazogadoeba, 
politika 2 

ISBN 978-9941-

13-434-0 

ISSN 2346-7959,  
nomeri 2, 2015 

Tbilisi, ivane 
javaxiSvilis 
saxelobis 
Tbilisis 

saxelmwifo 
universitetis 
gamomcemloba,  

15 gv. 
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anotaciebi qarTul enaze 

statias safuZvlad udevs 2013 wlis mais-ivnisSi TbilisSi Catarebuli 
raodenobrivi sociologiuri kvleva, kerZod masobrivi gamokiTxva pirispiri 
intervius meTodiT. SerCevis dizaini iyo mravalsafexuriani klasteruli 
SerCeva. kvlevis generalur erTobliobas warmoadgenda Tbilisis 
mosaxleoba. SerCevis zoma iyo 540, cdomilebis koeficienti 4.2% (95% 
sandoobisaTvis). statiaSi ganxilulia Semdegi sakiTxebi:  

 Tbilisis mosaxleobis mier danaSaulis, danaSaulis Cadenaze gavlenis 
mqone faqtorebis da sasjelis aRqma; 

 Tbilisis mosaxleobis ganwyobebi damnaSaveebis da yofili patimrebis 
mimarT; 

 Tbilisis mosaxleobis damokidebuleba 2012 wlis seqtemberSi 
gamoqveynebuli cixis kadrebis mimarT; 

 Tbilisis mosaxleobis damokidebuleba 2012-2013 wlebSi patimrebis 
masiuri gaTavisuflebis mimarT.  

 

 

 
 

III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
 
 
 

Teona mataraZe migraciis socialuri 
efeqtebi saqarTvelos 
soflebSi" 
 

III saerTaSoriso 
konferencia, "sivrce, 

sazogadoeba, politika" 
Tbilisis saxelmwifo 
universiteti, 25 ivnisi, 

2015 weli 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

moxseneba efuZneboda 2006-2007 wlebSi dasavleT saqarTveloSi Catarebul 
erTlwlian eTnografiul kvlevas. kvlevis farglebSi Seswavlili iyo Tu 
ra gavlena aqvs migracias saqarTvelos soflebze. gavlena aris mravalgvari: 
ekonomikuri, socialuri da politikuri. migrantebis gzavnilebi 
mniSvnelovan ekonomikur resurss warmoadgens maTi ojaxis wevrebisaTvis, 
romelic garda yoveldRiuri xarjebisa investirdeba axali Taobis 
ganaTlebasa da qalaqebSi uZravi qonebis SeZenaSi, rac saboloo soflidan 
momavali Taobis qalaqSi migracias uwyobs xels. migrantebi politikurad 
pasiurebi arian, isini arc gamgzavni sazogadoebis politikur landSaftze 
axdenen gavlenas da arc mimRebi sazogadoebis da ZiriTadad ekonomikuri 
resursebis mobilizebiT arian dakavebulebi. migraciis negatiuri gavlena 
gansakuTrebis ojaxis struqturaze aisaxeba, is iwvevs ojaxebis daSlas da 
ojaxis wevrebs Soris ufleba-movaleobebis araTanabrad gadanawilebas.  
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b) ucxoeTSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
 
 
 

Teona mataraZe "Friendship of People" during 
Political Crises"  

"Identities on the Move: The 
Caucasus Between the Local, 
the Regional, and the Global"  
Conference at Qafqaz 
university, Baku, May 15-16, 
2015 

 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

sabWoTa kavSiris daSlis Semdeg mosaxleobis mobilobam rogorc qveynebis 
SigniT ise qveynebs Soris masiuri xasiaTi miiRo. politikuri krizisebi, 
eTnikuri dapirispirebebi, ekonomikuri problemebi aiZulebda milionobiT 
yofil sabWoTa moqalaqes Tavisi ekonomikuri resursi sxva erTobebSi 
eZebnaT. moxseneba efuZneboda anTropologiur kvlevas, romelic 
saqarTvelos Crdilo dasavleT nawilSi Catarda. gamoyenebuli kvlevis 
meTodebi iyo CarTuli dakvirveba, aRwera, siRrmiseuli interviuebi, 
cxovrebis istoriebi da dokumentebis analizi. moxsenebaSi gaaanalizebuli 
iqna saqarTvelosa da ruseTs Soris arsebuli politikuri daZabuloba 2006 
wels, romlis gavleniT ruseTidan 4000 qarTveli legaluri da 
aralegaluri migranti iqna deportirebuli. moxsenebaSi aRwerili da 
gaanalizebuli iyo ra strategiebs iyenebdnen migrantebi migraciaSi mimRebi 
qveynis mwvave politikis negatiuri Sedegis Sesamcireblad. miuxedavad mZime 
politikuri garemosi, migrantebi da mimRebi sazogadoeba "xalxTa Soris 
arsebul megobrobas" icavs da urTierTs daxmarebis xels uwvdis.   

 
IV. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetisა da grantebis gareSe  

Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 
 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 
 
 
 

 

Tanamedrove qarTuli 
sazogadoebis 
cxovrebis wesi da 
ganviTarebis 
perspeqtiva, socialuri 
mecnierebebi, 
sociologia 

nino 
durgliSvili 

amiran 
berZeniSvili, 
marina burZeniZe, 
naTela donaZe, 
Sorena 
TurqiaSvili, 
Teona mataraZe, 
marina qevxiSvili, 
ilona gogia, nino 
amonaSvili, 
socialur da 
politikur 
mecnierebaTa 
fakultetis 3 
magistranti da 21 
bakalavriatis 
studenti  

ivane 
javaxiSvilis 
saxelobis 
Tbilisis 
saxelmwifo 
universiteti, 
miznobriv 
samecniero-
kvleviTi 
programis 
farglebSi 
Semosuli 
proeqti 
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dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 
Sedegebi (qarTul enaze) 

cxovrebis wesi, rogorc zogadi socialuri kategoria, obieqturi (cxovrebis 
pirobebi, socialuri, ekonomikuri, politikuri, samarTlebrivi 
garemo/mdgomareoba da a. S.) da subieqturi (atitudebi/damokidebulebebi, 
preferenciebi, RirebulebiTi orientaciebi, molodinebi da sxva) aspeqtebis 
sistemas warmoadgens.  

pirvel etapze moZiebul iqna samecniro literatura da kvleviTi angariSebi, 
romlebic exeboda zogadad sazogadoebis da konkretulad ki qarTuli 
sazogadoebis cxovrebis wess. jgufis wevrebma maTi kvleviTi interesebis 
mixedviT Seadgines sxvadasxva Tematuri blokebi. stratificirebuli 
klasteruli SerCevis dizainis gamoyenebiT saqarTvelos masStabiT 
gamokiTxul iqna 1060 adamiani.  

mas Semdegom, rac monacemTa baza gaiwminda, monacemebi gadaeca proeqtSi 
CarTul TiToeul mkvlevars. romlebic TavianTi blokebis mixedviT 
axorcielebdnen monacemTa statistikur da sociologiur analizs. analizis 
dros gamoyenebul iqna rogorc aRweriTi statistika aseve axsniTi da moxda 
monacemebis gaanalizeba sxvadasxva sociologiuri Teoriis CarCoebSi. 

Tanamedrove qarTuli sazogadoebis cxovrebis wesis kvlevam saSualeba 
mogvca: 

a) gamovavlineT faqtorebi, romlebic sazogadoebis ganviTarebaze 
zemoqmedebs; 

b) SevafaseT am faqtorebis zemoqmedebis roli (xelSemwyobi/xelSemSleli) 
da xarisxi; 

g) ganvaxorcieleT momavlis alternativaTa modelireba da SevimuSaoT 
rekomendaciebi. 

 

 

 



danarTi 

Tornike TurmaniZe 

 samecniero erTeulis (departamenti, inსtituti, ganyofileba, laboratoria) 

dasaxeleba: saerTaSoriso urTierTobebis departamenti 

* samecniero erTeulis xelmZRvaneli: zurab daviTaSvili 

 samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

profesori zurab daviTaSvili, 

asocirebuli profesori fiqria asaniSvili,  

asocirebuli profesori Tornike TurmaniZe,  

asocirebuli profesori sergi kapanaZe, 

asistent-profesori eka akobia, 

asistent-profesori sofio petriaSvili, 

asistent-profesori daviT macaberiZe. 

 
II. 1. publikaciebi: 

ა) saqarTveloSi 

statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 
 
 
 

Tornike 
TurmaniZe 

„saqarTvelo: 
buferi Tu 

Crdiloatlantikuri 
aliansis wevri?“ 

eqspertis 
azri # 35 

Tbilisi: 
saqarTvelos 
strategiisa 

da 
saerTaSoriso 
urTierTobebis 
kvlevis fondi 

15 

 Tornike 
Turmanidze 

„Georgia: Buffer or 
NATO Ally?” 

Expert Opinion 
N 35 

Tbilisi: Georgian 
Foundation for 
Strategic and 
International 

Studies 

12 

anotaciebi qarTul enaze 

publikacia gamocemulia rogorc qarTul, ise inglisur enaze 

http://gfsis.org/media/download/library/articles/opinion/35-turmanidze-GEO.pdf  

http://gfsis.org/media/download/library/articles/opinion/35-turmanidze-ENG.pdf 
 

 

 

http://gfsis.org/media/download/library/articles/opinion/35-turmanidze-GEO.pdf
http://gfsis.org/media/download/library/articles/opinion/35-turmanidze-ENG.pdf


danarTi 

ioseb saluqvaZe 

 samecniero erTeulis (departamenti, inსtituti, ganyofileba, laboratoria) 

dasaxeleba: sazogadoebrivi geografiis departamenti 

* samecniero erTeulis xelmZRvaneli: giorgi gogsaZe 

 samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

profesori revaz gaCeCilaZe, 

profesori giorgi gogsaZe, 

profesori ioseb saluqvaZe, 

profesori vaJa lorTqifaniZe, 

asocirebuli profesori valerian meliqiZe,  

asocirebuli profesori nino pavliaSvili,  

asocirebuli profesori Tamar dolbaia, 

asocirebuli profesori ia iaSvili, 

asocirebuli profesori marina bokeria, 

asocirebuli profesori anzor saxvaZe, 

asistent-profesori giorgi kvinikaZe, 

asistent-profesori vladimer CxaiZe, 

asistent-profesori baadur wereTeli. 

 
 

II. 2. publikaciebi: 
ბ) ucxoeTSi 

Kკრებულები (თავი კრებულში) 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

 

1 
 
 

Joseph Salukvadze. 

CHAPTER 7. THE 

RURAL GEORGIA:  

TRENDS OF 

SOCIOECONOMIC 

DEVELOPMENT 

The LEADER 

Method: Transferring 

Experience  of the 

Visegrad Group 

Countries  to Georgia. 

Edited by: Łukasz 

Sykała, Magdalena 

Dej, Oskar Wolski 

Institute of Urban 

Development, Kraków 

2015 

18 (155-172) 

წიგნის ეს თავი ეძღვნება საქართველოს სასოფლო დასახლებებისა და ტერიტორიების 

მოკლე ანალიზს, მასში არსებულ დემოგრაფიულ, სოციალურ და ეკონომიკურ პირობებსა 

და პრობლემებს. განხილული და გაანალიზებულია სასოფლო ეკონომიკაში/სოფლის 

მეურნეობაში არსებული რეგიონული სხვაობები, სხვაობები საყოფაცხოვრებო/ 



 2 

კომუნალური და სოციალური მომსახერების სფეორებში. ნაშრომი იძლევა პრობლემების 

ზოგად ანალიზს, მათი გამომწვევი მიზეზების იდენტიფიკაციას და მსჯელობას 

გადაჭრის გზებზე. 

 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 
 

GENTILE, M., 

SALUKVADZE, 

J., GOGISHVILI, 

D.  

Newbuild 

gentrification, 

tele-urbanization 

and urban 

growth: placing 

the cities of the 

post-Communist 

South in the 

gentrification 

debate. 

 

Geografie 

Geografie, 

2015/120, No. 2 

PPrague 30 (134–163). 

სტატიაში განხილულია თბილისის ახალმშენებლობების გეოგრაფიის სოციალურ-

ეკონომიკური საპექტები. კვლევა ეყრდნობა მენაშენეებთან და მობინადრეებთან 

ჩატარებულ ინტერვიუებს. ეს კვლევა ეხმაურება ლიის (2012) მოწოდებას, რომ 

შესწავლილ იქნას ჯენტრიფიკაციის ახალი სახეები ‘გლობალური ჩრდილოეთის’ 

ტენდენციების შემდგომი თეორეტიზაციის მიზნით, რაც ძირითადად 

‘ახალმშენებლობებით გამოწვეულ ჯენტრიფიკაციას’ უკავშირდება. თბილისის მაგალითი 

გვიჩვენებს განსხვავებულ ტენდენციას, როცა ახალმშენებლობები ძირითადად 

დემოგრაფიული ზრდისა და უცხოეთიდან გადმორიცხული თანხების ‘დეპოზიტირებას’ 

ემსახურება, რაც ერთგვარი ტელე-ურბანიზაციის ნიმუშად უნდა ჩავთვალოთ.  

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

2 
 
 
 

SALUKVADZE, 

Joseph, 

Golubchikov, 

Oleg  

City as a 

geopolitics: 

Tbilisi, Georgia 

— A globalizing 

metropolis in a 

turbulent region 

Cities,  

Volume 52, 
March 2016,  

 

Elsevier 15 (39–54) 

თბილისის, თანამედროვე სამეცნიერო ლიტერატურაში ნაკლებად განხილული ქალაქის 

თავისებურებები, დახასიათებულია გეოპოლიტიკური, პოლიტიკური არჩევნის, 

გლობალიზაციის შესახებ დისკურსის, ისტორიული და ურბანული გამოწვევების 

ანალიზისა და მათ საფუძველზე მიმდინარე საქალაქო ტრანსფორმაციის პოზიციებიდან. 

დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ, 1991 წლიდან თბილისი წარმოადგენს 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/02642751
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02642751/52/supp/C
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ნაციონალური სახელმწიფოს მშენებლობის ეპიცენტრსა და ექსპერიმენტების ავანგარდს. 

საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლამ გამოიწვია ეკონომიკური სირთულეები, ეთნიკური 

ჰომოგენიზაცია და საქალაქო გარემოს არაფორმალური თვისებების მომრავლება. 2000-

იანი წლების შედარებითმა ეკონომიკურმა გამოცოცხლებამ კი ასახვა ჰპოვა ურბანული 

რეგენერაციის, ახალმშენებლობებისა და თვალსასეირო პროექტების განხორციელებაში, 

რაც თბილისს თანამედროვე გლობალური მეტროპოლიების რიგში აყენებს. ეს პროცესები 

იწვევს ურთიერთსაპირისპირო და საკამათო ტენდენციების გაჩენას, როგორიცაა ქალაქის 

ისტორიული მემკვიდრეობის უგულვებელყოფას, სოციალურ და სივრცით 

პოლარიზაციას და ქალაქის საზოგადოებრივი სივრცეების განადგურებას. კონსენსუსზე 

აგებული ურბანული პოლიტიკის არარსებობა და ზედმეტად დერეგულირებული 

გეგმარებითი რეჟიმები არიან განხილული, როგორც უფრო მდგრადი საქალაქო 

განვითარების   ძირითადი ხელშემშლელი ფაქტორები. 

 
 

III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 

 

 

 

 

2 
 
 
 

იოსებ სალუქვაძე 

 

 

 

 

Joseph Salukvadze 

ურბანიზაცია 
 
 
 

 

Role of the cities for regional 

development: Case of Georgia 

დემოკრატიის საზაფხულო 

ბანაკი. 6-12 ივნისი. 

იუსტიციის სასწავლო 

ცენტრი.  ყვარელი 

 

5th Conference on 

Overcoming Regional 

Disparities - CORD, 1-2 

October, Tbilisi 

1. მოხსენება მიეძღვნა ურბანიზაციის განმარტებას, ურბანული განვითარების 

დახასიათებასა და მისი კანონზომიერების დადგენას მსოფლიოში და 

საქართველოში, ურბანული განვითარების მნიშვნელობის შეფასებას ქვეყნის 

ეკონომიკური და სოციალური განვითარებისათვის.  

2. განხილულია საქართველოს ურბანული სისტემის რეგიონული განვითარების 

მიზეზები და თავისებურებები; მოცემულია ქალაქების ეკონომიკური 

განვითარების აუცილებლობების ანალიზი. 

 

b) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 

Joseph Salukvadze 

 

 

Territorial development and 

urban planning in Georgia. 

Ira-urban workshop. 

Almaty, 7 May  
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2 

 

 

 
Joseph Salukvadze  
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1. განხილულია საქართველოში ურბანული დაგეგმარების სფეროში არსებული 

საკანონმდებლო, ინსტიტუციური საფუძვლები და ის პრაქტიკები, რომლებიც 

გამოიყენება გალაქების სივრცითი ზრდა-განვითარების პროცესში. 

2. კარგი, პასუხისმგებლობით აღსავსე მმართველობითი სისტემის დანერგვის 

აუცილებლობა ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობაა საზოგადოების განვითარების 

წარმატებული დონის მისაღწევად საქართველოში, ისევე როგორც ნებისმიერ სხვა 

ქვეყანაში. განხილულია მმართველობის სისტემაში განხორციელებული 

ცვლილებები და მის ფონზე გაანალიზებულია საქალაქო განვითარების სფეროში 

არსებული სამი არაფორმალური პროცესი: მრავალსართულიან შენობებზე 

მიშენებები, საზოგადოებრივი სივრცეების შეზღუდვა ახალმშენებლობების გზით 

(ჩაშენებები) და ტრადიციული ლანდშაფტების დამანგრეველი ახალმშენებლობები 

ქალაქების ისტორიულ უბნებში.  

 
 

IV. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetisა da grantebis gareSe  
Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 

1 

Georgia Housing Review; 

funded by the World Bank 

(2014-2015) 

Dr Ahmed 

Eiweida, Task 

Team Leader  

Joseph Salukvadze, 

Leading local 

researcher 

მსოფლიო ბანკის 

დაფინანსება 

საქართველოს საბინაო ფონდისა და საცხოვრისის სექტორის შესწავლა და ანალიზი: 

საკანონმდებლო, ინსტიტუციური, საბაზრო, ტექნიკური და სოციალური ასპექტები; 

რეკომენდაციები შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურებისათვის. 

IV. 2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 
1 
 
 
 

Social Contents of Changing 

Housing Landscapes of the 

Capital Metropolises of 

David Sichinava, 

PhD 

Department of 

Human 

Geography, 

შვეიცარიის 

კონფედერაციის 

სახელმწიფო 
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Armenia and Georgia: 

Institutions, Stakeholders, 

Policies; funded by Academic 

Swiss Caucasus Network 

(ASCN) (2014-2016). 
 

Faculty of Social 

and Political 

Sciences, TSU and  

Yerevan State 

University 

 

Joseph Salukvadze, 

Leading researcher 

გრანტი, შვეიცარია-

კავკასიის 

აკადემიური 

ქსელის 

საშუალებით 

ქალაქების თბილისისა და ერევნის  საცხოვრებელი გარემოს ფორმირებისა და 

განვითარების სოციალური და სივრცითი გამოვლინებების შედარებითი დახასიათება და 

ანალიზი. 
 
 

 



danarTi 

ira biWikaSvili 

 samecniero erTeulis (departamenti, inსtituti, ganyofileba, laboratoria) 

dasaxeleba: Jurnalistikisa da masobrivi komunikaciis departamenti 

* samecniero erTeulis xelmZRvaneli: nino WalaganiZe 

 samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

profesori mariam gersamia, 

profesori dali osefaSvili, 

asocirebuli profesori mari wereTeli,  

asocirebuli profesori manana SamiliSvili,  

asocirebuli profesori ira biWikaSvili, 

asocirebuli profesori rusudan vaSakiZe, 

asocirebuli profesori naTia kupraSvili, 

asocirebuli profesori nanuli talaxaZe, 

asocirebuli profesori maia toraZe, 

asocirebuli profesori Tamaz jologua, 

asistent-profesori Tamar belqania, 

asistent-profesori xaTuna kaWarava, 

asistent-profesori marine lomiZe, 

asistent-profesori magda memaniSvili, 

asistent-profesori Tea mJavanaZe, 

asistent-profesori nino WalaganiZe 

asistent-profesori xaTuna maisaSvili. 

 

II. 2. publikaciebi: 
ბ) ucxoeTSi 

statiebi 

 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 
 
 
 

Ирина Бичикашвили "Интрига - 
движущая сила 
современной 

журналистики. 
Причины, 

приведшие в 
этому." 

Журнал "Вестник. 

 Познань, Польша стр. 37-41 
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Наука и практика." 

anotaciebi qarTul enaze 

სტატიაში განხილულია ის თუ როგორ განიხილება იდეალურ დონეზე ინტრიგა ჟურნალისტიკაში. რატომ 

სჭირდება ჟურნალისტიკას ინტრიგა, როგორ უნდა იყოს იდეალური ჟურნალისტიკა და რა კავშირშია 

საზოგადოების დეჰუმანიზაცია და ინტრიგის პოპულარობა. 

 

 
 

 



danarTi 

kaxa qecbaia 

 samecniero erTeulis (departamenti, inსtituti, ganyofileba, 

laboratoria) dasaxeleba: sociologiisa da socialuri muSaobis 

departamenti 

* samecniero erTeulis xelmZRvaneli: iago kaWkaWiSvili 

 samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

profesori amiran berZeniSvili, 

profesori iago kaWkaWiSvili, 

asocirebuli profesori nino durgliSvili,  

asocirebuli profesori Tamar maxaraZe,  

asocirebuli profesori lia wulaZe, 

asocirebuli profesori kaxa qecbaia, 

asocirebuli profesori lela gafrindaSvili, 

asocirebuli profesori marina burZeniZe, 

asocirebuli profesori naTela donaZe, 

asocirebuli profesori Tamar sabedaSvili, 

asistent-profesori Sorena TurqiaSvili, 

asistent-profesori Teona mataraZe, 

asistent-profesori salome namiWeiSvili, 

asistent-profesori zurab tatanaSvili. 

 

publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi/Targmani  
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 kaxa qecbaia 

 

rusuli 

religiuri 

filosofia 

Tb., gam. 

Carpe diem 

400 



 anotacia 

wigni rusuli religiuri filosofiis korifeebis _ v. soloviovis, n. 

berdiaevis, p. florenskis, s. bulgakovis, s. frankis, Zmeb trubeckoebis, l. 

tolstois, g. Fedotovisa da maria karavevas cxovrebasa da religiur 

Semoqmedebas Seexeba. Targmans Tan erTvis mTargmnelis Sesavali werili,  

komentarebi da SeniSvnebi.    

 
 

b) saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

Kkaxa qecbaia mecnierebis 

sociologia 

Tb., gam. 

`universali~. 2015 

387 

anotacia 

   1. wigni mecnierebis sociologiis problemebis Sesaxeb arsebuli 
samecniero literaturis Sejerebis Sedegad Sedgenil saleqcio kurss 
warmoadgens, romelsac misi avtori ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis 
saxelmwifo universitetis socialur da politikur mecnierebaTa 
fakultetis sociologiis mimarTulebaze kiTxulobs. 
   wignSi erT-erTi axali dargobrivi sociologiuri disciplinis _ 
mecnierebis sociologiis _ ZiriTadi problemebi da sakvanZo sakiTxebia 
ganxiluli. masSi mecniereba ganxilulia rogorc socialuri fenomeni, 
romelic did rols asrulebs Tanamedrove sazogadoebaSi.  
   saleqcio kursis umTavresi sakiTxebia: mecniereba rogorc socialuri 
instituti, mecnierebis struqtura da misi mTeli rigi Sinagani procesebi, 
mecnierebis Sesaxeb arsebuli sociologiuri Teoriebi, mecnierebisa da gare, 
socialuri faqtorebis urTierTzemoqmedeba, interaqciuli procesebi 
mecnierebaSi, adamiani da mecniereba, mecnierebis sociologiis praqtikuli 
problemebi da mravali sxva. 
   saleqcio Tematikas Tan erTvis sxvadasxva saxis sakiTxavi masala 
(amonaridebi qarTveli da ucxoeli mkvlevrebis Sesabamisi naSromebidan), 
masala gansjisaTvis, mecnierebis sociologiis ZiriTadi cnebebisa da 
terminebis ganmartebani, mTeli rigi kiTxvebi da davalebebi, saleqcio 
Tematikis Sesaxeb arsebuli ZiriTadi samecniero literatura da a. S.  
  wigni umTavresad sociologiis mimarTulebis studentTaTvisaa 
gankuTvnili. 
 

 
 
 
 
 



d) statiebi 
 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1. 

 

 

 

 

 

Kkaxa 

qecbaia 

 

 

 

K 

religia da 

ekonomika 

(sociologiuri 

analizi). Kkr. 

`filosofiuri 

Ziebani~, 

t. 19. 

 

 

 

 

 

Tb., gam. 

`universali~ 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

kaxa 

qecbaia 

 

 

 

 

 

leqciebi religiis 

sociologiaSi: 

religiis uaxlesi 

sociologiuri 

Teoriebi. Jurnali 

`religia~ 

 

#1, 2015. 

 

 

 

 

 

 

Tbilisi 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

kaxa 

qecbaia 

 

 

 

 

Targmani, 

al. meni, 

vladimir 

soloviovi 

Jurnali    

`religia” 

 

 

#2, 2015  

 

 

 

 

Tbilisi 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

kaxa 

qecbaia 

 

 

 

 

 

postmodernistuli 

xedvebi da 

midgomebi  

ganaTlebis 

sociologiaSi 

Tbilisi Ria 

universitetis 

Sromebi 2015 

 

#1  

 

Tbilisi 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 



5. 

 

 

Kkaxa 

qecbaia 

 

 

Targmani, al. meni, 

mama pavle 

florenski. 

Jurnali `religia” 

 

 

 

#4, 2015  

 

 

 

 

 

Tbilisi 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

6. 

 

Kkaxa 

qecbaia 

 

saintereso naSromi 

istoriosofiaSi 

(recenzia zurab 

xasaias wignze 

`germaneli 

silosofosebi 

istoriis Sesaxeb~ 

Tsu-s Jurnali 

`ekonomika da 

biznesi~ 

Tomi 8. 

#2. 2015. 

Tsu-s 

gamomcemloba 

5 

Tanaavtorebi: 

a. bregaZe, 

i.kalandia 

 

Aanotaciebi 

1. statiaSi religiisa da ekonomikis urTierTmimarTeba ganxilulia 

maqs veberisa da robert nil belas koncefciebis mixedviT. naCvenebia 

religiis mniSvneloba Tanamedrove sazogadoebis ekonomikur 

cxovrebaSi. calke sakiTxadaa gamoyofili marTlmadideblobisa da 

ekonomikis urTierTmimarTeba.    

2. statiSi religiis uaxlesi, Tanamedrove sociologiuri Teoriebia 

gaanalizebuli. (igi gagrZelebaa 2014 wels gamoqveynebuli statiis 

Tematikis).  

3. statiaSi vl. soloviovis cxovrebisa da religiuri filofiis 

sakvanZo sakiTxebia ganxiluli. 

4. statiaSi ganaTlebis Sesaxeb arsebuli TiTqmis yvela ZiriTadi 

postmodernistuli Teoria, xedva da midgomaa warmodgenili. 

ZiriTadi sakiTxebia: codnis legitimacia, modernistuli gagebiT 

ganaTlebis transformacia da misi pozitiuri da negatiuri Sedegebi.  

5. statiaSi mama pavle florenskis cxovrebisa da religiuri filofiis     

sakvanZo sakiTxebia ganxiluli. 

6. recenzia profesor zurab xasaias wigns: `germaneli filosofosebi  

istoriis Sesaxeb~ Seexeba, romelic recenzentebis azriT, istoriis 

filosfiuri analizis erT-erTi Sedevria.     
 

 

 



samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1. 

 

 

 

Kkaxa qecbaia 

 

 

 

Tamaz buaCiZe qarTuli 

kulturis Sesaxeb 

27. 04. 2015.  

Tsu 

 

moxsenebis anotacia 

1. moxseneba qarTuli kulturis originalobisa da TavisTavadobis 

cnobili qarTveli filosofosis _ Tamaz buaCiZiseul filosfiur 

dasabuTebas Seexeboda.  

 

 
 



danarTi 

ლელა გაფრინდაშვილი 

 samecniero erTeulis (departamenti, inსtituti, ganyofileba, laboratoria) 

dasaxeleba: sociologiisa da socialuri muSaobis departamenti 

* samecniero erTeulis xelmZRvaneli: iago kaWkaWiSvili 

 samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

profesori amiran berZeniSvili, 

profesori iago kaWkaWiSvili, 

asocirebuli profesori nino durgliSvili,  

asocirebuli profesori Tamar maxaraZe,  

asocirebuli profesori lia wulaZe, 

asocirebuli profesori kaxa qecbaia, 

asocirebuli profesori lela gafrindaSvili, 

asocirebuli profesori marina burZeniZe, 

asocirebuli profesori naTela donaZe, 

asocirebuli profesori Tamar sabedaSvili, 

asistent-profesori Sorena TurqiaSvili, 

asistent-profesori Teona mataraZe, 

asistent-profesori salome namiWeiSvili, 

asistent-profesori zurab tatanaSvili. 

 
II. 1. publikaciebi: 

ა) saqarTveloSi 

saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

 
 
 
 

ლელა 

გაფრინდაშვილი 

განმანათლებლობა, 

სოციალური 

მოძრაობა და 

ქართველი ქალები/ 
Enlightenment, Social 

Movement and 

Georgian Women 
 

2015, თბილისი 

სახელმძღვანელო 

წარმოადგენს 

მნიშვნელოვანი 

ტექსტების კრებულს 

სხვადასხვა 

გამოცემებიდან და 

შექმნილია 

სპეციალურად 

გენდერის კვლევის 

მაგისტრანტებისათვის 

120 

anotaciebi qarTul enaze 

ეს არის საავტორო კურსი, რომელიც შედგება ქალი მწერლების და საზოგადო 
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მოღვაწეების ბიოგრაფიების, მნიშვნელოვანი საგანმანათლებლო და სოციალურად, 

კულტურულად მნიშვნელოვანი ტექსტებისაგან. რიდერი ასევე შეიცავს ინფორმაციას 

ქართულ განმანათლებლობასთან დაკავშირებულ ევროპელ მოღვაწეებზე, რომელთაც 

მნიშვნელოვანი წვლილი აქვთ შეტანილი საქართველოში განმანათლებლური იდეების 

და თანასწორობასთან დაკავშირებული საკითხების პოპულარიზაციაში. 

 
III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
 
 
 

1. ლელა გაფრინდაშვილი 

 

 

 

 

2. ლელა გაფრინდაშვილი 

 

 

 

 

3. ლელა გაფრინდაშვილი 

 

 

 

 

 

4. ლელა გაფრინდაშვილი 

 

მოხსენება „ პირადი და 

საჯარო სივრცე ქართველ 

მწერალ ქალთა 

შემოქმედებაში 
 
 

2. მოხსენება „მესამე სქესი“  

 

 

 

 
3. მოხსენება „თამაში ეჭვის 

ყანაში“ 

 

 

 

 

4. მოხსენება „ საბჭოთა ქალი“ 

 

1. 2015, 1 დეკემბერი ,  თსუ 

გენდერის კვლევის 

ინსტიტუტის  კონფერენცია „ 

ქალთა ჩაგვრის 

მანიფესტაციები და საპასუხო 

წინააღმდეგობა“  

2. 2015, 8 დეკემბერი , 
საჯარო ლექცია-დისკუსია: 

სექსუალობა და გენდერი - 

ტრანსგრესიის 

შესაძლებლობა,  (WISG, HBS). 

 
3. 2015, 13 მაისი, სავლე 

წერეთლის სახელობის 

ფილოსოფიის ინსტიტუტის 

ყოველწლიური სამეცნიერო 

კონფერენცია 

4. პროექტი „ საბჭოთა 

წარსული თანამედროვე 

საქართველოში“, კავშირი 

„თანამშრომლობა მშვიდობისა 

და პროგრესისათვის“ და 

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი 

/HBS, გორი 

 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

1. მოხსენება წარმოადგენს 19-20-ე საუკუნის მწერალ ქალთა ნაწარმოებების ანალიზს, 

ეპოქის სოციალურ-პოლიტიკური და კულტურული დისკურსის კონტექსტში.  

2. მოხსენება ეხება საჯარო სივრცეში გამართულ დისკუსიებს ქალების თვითგამოხატვის 

და ემანსიპაციის საკითხებზე, ასევე ამ საკითხებისადმი საზოგადოებრივ რეზისტენციას 

და ეგრეთწოდებულ backlash-ს. 

3. მოხსენება წარმოადგენს 20-ე საუკუნის 90-იან წლებში გამართულ დისკუსიებს 

ნაციონალიზმის და სტალინიზმის, ბოლშევიკური რეპრესიების შესახებ და 



 3 

ინტელექტუალთა წვლილს ამ დისკუსიების თემატკის და mainstream-ის ფორმირებაში 

 

4. მოხსენება წარმოადგენს ბოლშევიზმისა და საბჭოთა მედიის და „დედა ენის“ 

კრიტიკულ ანალიზს: ქალების ემანსიპაციის საკითხებისადმი მიძღვნილი პუბლიკაციები 

და საბჭოთა ბელადების , იდეოლოგების პრეზენტაცია და მათი გავლენა 

საგანმანათლებლო პროცესზე და თანასწორობასთან დაკავშირებულ დისკურსზე. 

 

 
 

 



danarTi 

lia wulaZe 

 samecniero erTeulis (departamenti, inსtituti, ganyofileba, laboratoria) 

dasaxeleba: sociologiisa da socialuri muSaobis departamenti 

* samecniero erTeulis xelmZRvaneli: iago kaWkaWiSvili 

 samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

profesori amiran berZeniSvili, 

profesori iago kaWkaWiSvili, 

asocirebuli profesori nino durgliSvili,  

asocirebuli profesori Tamar maxaraZe,  

asocirebuli profesori lia wulaZe, 

asocirebuli profesori kaxa qecbaia, 

asocirebuli profesori lela gafrindaSvili, 

asocirebuli profesori marina burZeniZe, 

asocirebuli profesori naTela donaZe, 

asocirebuli profesori Tamar sabedaSvili, 

asistent-profesori Sorena TurqiaSvili, 

asistent-profesori Teona mataraZe, 

asistent-profesori salome namiWeiSvili, 

asistent-profesori zurab tatanaSvili. 

 

I. 3. saxelmwifo grantiT (rusTavelis fondi) dafinansebული  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasaxeleba 

mecnierebis dargisa 
da samecniero 
mimarTulebis 
miTiTebiT 

 
damfinansebel
i organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

 
 
 
 

განმარტებითი 

ლექსიკონი-ცნობარი 

სოციალურ 

მეცნიერებებში: 

ფსიქოლოგია, გენდერი, 

გამოყენებითი 

სტატისტიკა, საჯარო 

პოლიტიკა და მართვა. 

შოთა 

რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო 

ფონდი. 

ლია წულაძე ჯგუფი შედგება 

სოციალური 

მეცნიერებების 20-მდე 

სპეციალისტისგან. 

dasrulebuli proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 
(qarTul enaze) 
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პროექტის დასრულების შემდეგ გამოქვეყნდება განმარტებითი ლექსიკონი-ცნობარი სოციალურ 

მეცნიერებებში. 

 
II. 2. publikaciebi: 

ბ) ucxoeTSi 

krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

 
 
 
 

ლია წულაძე, 

ქრისტინე 

მარგველაშვილი, 

ირინე ოსეფაშვილი, 

ბენიამინ 

პოღოსიანი, არტურ 

ათანესიანი, მიქაელ 

ავეტისიანი. 

“The Perceptions about 

Armenia’s and Georgia’s 

Policy Towards Each 

Other Among Two 

States’ Youth: Myths 

and Reality”. 
 

ერევანი, სომხეთის 

პოლიტიკის 

მეცნიერების 

ასოციაცია. 

63 

anotaciebi qarTul enaze 

კვლევა ეხება ქართველი და სომეხი სტუდენტების ავტო და ჰეტერო სტერეოტიპებს, 

აგრეთვე მათ წარმოდგენებს ორი ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის შესახებ. რადგან კვლევამ 

გამოავლინა, რომ ქართველი და სომეხი ახალგაზრდების ინფორმირებულობის დონე 

მეზობელი ქვეყნის თანატოლების ცხოვრების წესისა და საგარეო პოლიტიკის მიმართ 

საკმაოდ დაბალია, შემუშავდა შესაბამისი რეკომენდაციები მათი ინფორმირებულობის 

გაზრდის მიზნით. 

 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 
 
 
 

ლია წულაძე 
Georgians’ 

Discourses of 
National 

Identity in the 
Context of 

Europeanisation, 
International 
Science Index. 

17 (6) 
კოპენჰაგენი, 

WASET. 

1856-1861. 

anotaciebi qarTul enaze 

ნაშრომი განიხილავს ქართველების დისკურსებს ეროვნული იდენტობის შესახებ 

ევროპეიზაციის კონტექსტში, ამახვილებს რა ყურადღებას ასოცირების ხელშეკრულების 

ინიცირების და ხელმოწერის პერიოდებზე. სტატიაში ნაჩვენებია, თუ როგორაა 

გადაჯაჭვული ქართველების პროევროპული მისწრაფებები ევროპეიზაციის, როგორც 

ეროვნული იდენტობისადმი საფრთხის მატარებლის, აღქმასთან.  
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კიდევ ერთი სტატია სათაურით “On Europeanisation, National Sentiments and Confused 

Identities in Georgia” უნდა გამოქვეყნებულიყო ჟურნალში “Europe-Asia Studies”, მაგრამ 

რადგან ჟურნალი, გამოსაქვეყნებელ სიაში მყოფი სტატიების დიდი რაოდენობის გამო, 

2017 წლის გაზაფხულზე გეგმავდა ჩემი სტატიის გამოქვეყნებას, სტატია გამოვითხოვე და 

გავგზავნე Elsevier-ის იმპაქტ-ფაქტორის ჟურნალში “Communist and Post-Communist 

Studies”. ამჟამად სტატია რეცენზირებას გადის.   

 
 

III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

b) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 
 
 

 
2 

ლია წულაძე 

 

 

 

 

ლია წულაძე 

 

ქართველების დისკურსები ეროვნული 

იდენტობის შესახებ ევროპეიზაციის 

კონტექსტში.  

 
 

ქართული დილემა: სცენისა და 

კულისების დისკურსები 

ევროპეიზაციის შესახებ.  

 

მეცნიერებისა და 

ტექნოლოგიის მსოფლიო 

აკადემია (WASET). ივნისი 

2015. კოპენჰაგენი, დანია.  

 

 

ევროაკადემია. აპრილი, 

2015. კრაკოვი, პოლონეთი. 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

1. მოხსენების თემაა ეროვნული სენტიმენტების გამოხატვა, როგორც პასუხი ევროპეიზაციის 

პროცესზე და ქართული ეროვნული იდენტობის ევროპულ პოსტნაციონალურთან ადაპტაციის 

მცდელობა. ამ პროცესში ქართველების წინაშე სამი მნიშვნელოვანი შეკითხვა წამოიჭრება: 

რამდენად ევროპელები ვართ? როდის და როგორ ვახდენთ ეროვნული და ევროპული 

იდენტობების დეკლარირებას? როდის მნიშვნელობს ქართულის და ევროპულის დიქოტომია და 

რა ფართო გეოპოლიტიკურ კონტექსტზე მიუთითებს ის? 

2. მოხსენების თემაა ქართველების მიერ ევროპეიზაციის პერფორმანსი, რომელიც 

განსხვავებულია შიდა  და გარე, ადგილობრივი და საერთაშორისო აუდიტორიისთვის. თუ 

,,სცენაზე” ქართველები არ იშურებენ პროევროპული მისწრაფებების გამოხატვას, ,,კულისებში” 

ხშირად გამოთქვამენ წუხილს ევროპეიზაციის პროცესში ეროვნული იდენტობისა და 

სუვერენიტეტის წინაშე არსებულ საფრთხეებთან დაკავშირებით.   

 
 

IV. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetisა da grantebis gareSe  
Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
 

# proeqtis dasaxeleba 
mecnierebis dargisa da 

samecniero mimarTulebis 

 
damfinansebel
i organizacia 

proeqtis 
xelmZRvane

li  

proeqtis 
Semsruleblebi 
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miTiTebiT 
1. 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 

 
3. 

 
 
 
 
 

 
 
4. 

2015-2016. ,,სამოქალაქო 

ჩართულობა საქართველოში - 

ონლაინ და ოფლაინ პრაქტიკები”. 

 

 

 

2014-2016. ,,ევროპეიზაციის 

პერფორმანსი – პოლიტიკური და 

პოპულარული დისკურსები 

ევროპეიზაციის შესახებ 

საქართველოში.” 

 

 

2015. ,,სომეხი და ქართველი 

ახალგაზრდების პოლიტიკური 

სტერეოტიპები ერთმანეთის 

მიმართ: მითები და რეალობა.” 

 

 

 

2014-2015. ,,უმაღლესი 

განათლების პროგრამების 

ეფექტურობის განსაზღვრა 

კარიერული განვითარებისთვის: 

სოციალურ მეცნიერებებში 

აკადემიური პროგრამებისა და 

დასაქმების ბაზრის მოთხოვნებს 

შორის შესაბამისობის კვლევა. 

საერთაშორისო 

ურთიერთობების 

ნორვეგიული 

ინსტიტუტი 

(NUPI), ოსლო. 

 

კავკასიის 

შვეიცარიული 

აკადემიური 

ქსელი (ASCN). 

 

 

 

ფრიდრიჰ 

ებერტის ფონდი 

(FES). 

 

 

 

 

ფონდი ,,ღია 

საზოგადოება - 

საქართველო.” 

ლია წულაძე 
 
 
 
 
 
 
ლია წულაძე 
 
 
 
 
 
 
ლია წულაძე, 

ქართული 

მხარის 

ხელმძღვანე

ლი. 

 

 

 

ლია წულაძე 

ნანა მაჭარაშვილი, 

ქეთევან ფაჩულია. 

 

 

 

 

ფლორა ესებუა, 

ირაკლი კახიძე, ანა 

კვინტრაძე, მარიამ 

ამაშუკელი, ირინა 

ოსეფაშვილი. 

 

 

სომხეთის პოლიტიკის 

მეცნიერების 

ასოციაციისა და 

სოციალურ 

მეცნიერებათა ცენტრის 

ერთობლივი პროექტი. 

 
 
დიანა ლეჟავა, მარიამ 

ამაშუკელი. 
 

1. ამჟამად გამოსაქვეყნებლად მზადდება სტატია სათაურით “SOS Tbilisi: Does Environmental 
Civic Participation Enable Deliberative Democracy in Georgia?” ვგეგმავთ, გავგზავნოთ SAGE-ის 

იმპაქტ-ფაქტორის ჟურნალში “Problems of Post-Communism”. 

2. კვლევის შედეგად გამოიცემა ორენოვანი წიგნი (ქართულ და ინგლისურ ენაზე), რომლის 

პირველი ნაწილი (პოლიტიკოსებთან და ექსპერტებთან ჩატარებული კვლევის შედეგები) 

უკვე დასრულებულია. 

3. პროექტი დასრულდა 2015 წლის ივლისში და გამოიცა პუბლიკაცია ინგლისურ ენაზე “The 

Perceptions about Armenia’s and Georgia’s Policy Towards Each Other Among Two States’ Youth: 

Myths and Reality”. 

4. პროექტი დასრულდა 2015 წლის ნოემბერში და გამოქვეყნდა პუბლიკაცია, რომლის 

სამეცნიერო რედაქტორი ვარ. 
       
 
 

2015-16 აკადემიური წლის შემოდგომის სემესტრიდან, სოციალურ და პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ამოქმედდა ლია წულაძის ხელმძღვანელობით შექმნილი 

ახალი სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამები  -,,კულტურის და მედიის სოციოლოგია”, 

რომელზეც ამჟამად 10 მაგისტრანტი და 2 დოქტორანტი სწავლობს. 

 



danarTi 

maia toraZe 

 samecniero erTeulis (departamenti, inსtituti, ganyofileba, laboratoria) 

dasaxeleba: Jurnalistikisa da masobrivi komunikaciis departamenti 

* samecniero erTeulis xelmZRvaneli: nino WalaganiZe 

 samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

profesori mariam gersamia, 

profesori dali osefaSvili, 

asocirebuli profesori mari wereTeli,  

asocirebuli profesori manana SamiliSvili,  

asocirebuli profesori ira biWikaSvili, 

asocirebuli profesori rusudan vaSakiZe, 

asocirebuli profesori naTia kupraSvili, 

asocirebuli profesori nanuli talaxaZe, 

asocirebuli profesori maia toraZe, 

asocirebuli profesori Tamaz jologua, 

asistent-profesori Tamar belqania, 

asistent-profesori xaTuna kaWarava, 

asistent-profesori marine lomiZe, 

asistent-profesori magda memaniSvili, 

asistent-profesori Tea mJavanaZe, 

asistent-profesori nino WalaganiZe 

asistent-profesori xaTuna maisaSvili. 

 

 
II. 1. publikaciebi: 

ა) saqarTveloSi 

krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1.  
 
 

 
 
 
 
 

nino kakulia 
(redaqtori) 
maia toraZe 
(saredaqcio 
jgufis wevri) 

 
 

 

`ivane javaxiSvili - 
kaci romelmac 
saqarTvelos goni 
Secvala~ 
(publicisturi  
narkvevebi) 

 
 

2015 weli, 
Tbilisis 

saxelmwifo 
universiteti 

 
 
 
 

166 gverdi 
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2. maia toraZe 
(Semdgeneli) 

 
 

petre meliqiSvili - 
universitetis 
pirveli reqtori) 
(publicisturi 
narkvevebi) 

2015 weli,  
Tbilisis 

saxelmwifo 
universiteti 

 

62 gverdi 

anotaciebi qarTul enaze 

1. publicistur narkvevebSi _ `ivane javaxiSvili _ kaci romelmac 
saqarTvelos goni Secvala~, aris pirveli wigni seriidan "publicisturi 
narkvevebi", romelic eZRvneba Tbilisis saxelmeifo universitetis 
damfuZneblebs. 

ivane javaxiSvlisadmi miRvnil krebulSi Sesulia masalebi, romelSic 
gaSuqebuli da gaanalizebulia universitetis damaarseblis, udidesi 
qarTveli mecnieris mravalmxrivi moRvaweobis aspeqtebi, Tavmoyrilia piradi 
da sazogadoebrivi cxovrebisadmi miZRvnili publikaciebi, romlebic 
sxvadasxva dros daibeWda gazeT `Tbilisis universitetSi~. 

 
2.  publicisturi narkvevebis meore wigni `petre meliqiSvili _ 

universitetis pirveli reqtori~ - eZRvneba msoflioSi cnobili mecnier-
qimikosisa da Tbilisis saxelmwifo universitetis pirveli reqtoris - petre 
meliqiSvilis cxovrebasa da moRvaweobas.   

 
 

III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
1. 
 
 

 
maia toraZe 

სასამართლო პროცესების 

ანარეკლი ქართულ ბეჭდურ 

მედიაში 

 

გიგი  უგულავას სასამართლო 
პროცესების გაშუქების 
მაგალითზე 
გაზეთების - „რეზონანსის“ და 
„ალიას“  2015 წლის 
სექტემბრის გამოცემების 
მიხედვით 
 
 

I. International South 
Caucasus Lecturer 

Conference on Media Law  

"Media, Law and 
Ethics – the Regional 

Perspective" 
 

Tbilisi, 27 October 2015, 

Tbilisi State University 

(TSU), 1 Building, Room 115 

 

 

anotacia 
სასამართლო პროცესის გაშუქება მედიისაგან მოითხოვს სიზუსტეს, ობიექტურობასა და სასამართლო 

გადაწყვეტილების მასობრივი აუდიტორიისთვის გასაგები ენით მიწოდებას.  

კვლევის მიზანი იყო, გაგვერკვია, დგას თუ არა პრობლემა სასამართლო პროცესის გაშუქებისას 

ქართულ ბეჭდურ მედიაში, რისთვისაც დავინტერესდით: რა  სიხშირით აშუქებდა ბოლო დროის ყველაზე 

გახმაურებულ სასამართლო პროცესს ქართული ბეჭდური მედია, რა ჟურნალისტური ხერხები და 

მეთოდებია გამოყენებული  გაშუქებისას, რამდენად ობიექტურია ჟურნალისტი და დგას თუ არა 

სასამართლო გადაწყვეტილების აუდიტორიამდე გასაგები ენით მიტანის პრობლემა. 

აღნიშნულ საკვლევ კითხვებზე პასუხის მისაღებად ავიღეთ საქართველოში ერთერთი ყველაზე 

გახმაურებული საქმე, კერძოდ, თბილისის ყოფილი მერის, გიგი უგულავას სასამართლო პროცესი, რომლის 



 3 

გაშუქებასაც დავაკვირდით გაზეთებში „რეზონანსი“ და „ალია“.  დაკვირვების ხანგრძლივობა კი ამ საქმის 

ყველაზე ცხელი პერიოდი - 2015 წლის სექტემბერია. კვლევაში გამოყენებულია კონტენტანალიზის 

მეთოდი. 

შესწავლილი მასალების მიხედვით წარმოიშვა რამდენიმე ჰიპოთეზა. კერძოდ, მედიაგამოცემები 

ამჯობინებენ სასამართლო პროცესების შესახებ ინფორმაცია მკითხველს „ახალი ამბების“ (ე.წ. News -ის)  

სახით მიაწოდონ;  ჟურნალისტები არ ფლობენ სათანადოდ იურიდიულ ტერმინოლოგიას, რაც იწვევს 

აუდიტორიისთვის მედიატექსტის გასაგები ენით მიწოდების პრობლემას; მედიატექსტებსა და მათ 

სტრუქტურაში შეფარვით ჩანს ჟურნალისტის მიკერძოებულობა; მედიაგამოცემები მიდრეკილნი არიან 

სასამართლო პროცესების გაშუქებისას აქცენტი გააკეთონ  ემოციურ ფონზე, რაც ძალიან ჰგავს ე.წ. 

მოსაზრების ჟურნალისტიკას, რომელიც, თავის მხრივ, განვითარებადი დემოკრატიის ქვეყნების 

მედიისთვისაა დამახასიათებელი.  
 

 



danarTi 

malxaz macaberiZe 

 samecniero erTeulis (departamenti, inსtituti, ganyofileba, laboratoria) 

dasaxeleba: politikis mecnierebis departamenti 

* samecniero erTeulis xelmZRvaneli: malxaz macaberiZe 

 samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

profesori malxaz macaberiZe, 

profesori aleqsandre kuxianiZe, 

profesori korneli kakaCia, 

asocirebuli profesori nana maWaraSvili,  

asocirebuli profesori salome dundua,  

asocirebuli profesori gia JorJoliani, 

asistent-profesori zviad abaSiZe, 

asistent-profesori valerian doliZe, 

asistent-profesori avTandil tukvaZe, 

asistent-profesori aleqsandre wurwumia. 

 
II. 1. publikaciebi: 
ა) saqarTveloSi 

monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

  
მალხაზ მაცაბერიძე 

 
 
 
 
 
 

მალხაზ მაცაბერიძე 
 
 
 

საქართველოს 1921 
წლის კონსტიტუციის 

შემუშავება და 
ეროვნულ 

უმცირესობათა 
უფლებები 

 
 

საქართველოს 
დამოუკიდებლობის 
აღდგენის წინ: შალვა 
ნუცუბიძე სოციალ-

დემოკრატების 
წინააღმდეგ 

 

თბილისი, „ახალი 
აზრი“, 2015 

 
 
 
 
 
 

თბილისი- 2015 

102 გვ. 
 
 
 
 
 
 
 

88 გვ. 

anotaciebi qarTul enaze 

მალხაზ მაცაბერიძე. საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუციის შემუშავება და ეროვნულ 
უმცირესობათა უფლებები. თბილისი, „ახალი აზრი“, 2015, - 102 გვ. 
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ნაშრომში განხილულია ეროვნულ უმცირესობათა უფლებების განსაზღვრა საქართველოს 
1921 წლის კონსტიტუციაში. ნაჩვენებია, თუ რა დიდი ყურადღება დაუთმო დამფუძნებელი 
კრების საკონსტიტუციო კომისიამ ეროვნულ უმცირესობათა უფლებების კონსტიტუციური 
გარანტიების ჩამოყალიბებას. განხილულია ეროვნულ უმცირესობათა მიერ საკონსტიტუციო 
კომისიაში წარდგენილი პროექტები. 

 
მალხაზ მაცაბერიძე. საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის წინ: შალვა ნუცუბიძე 

სოციალ-დემოკრატების წინააღმდეგ. თბილისი- 2015, -88 გვ 
ნაშრომში განხილულია საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების წინა პერიოდში, 

1918 წლის მარტში, გამართული დისკუსია სოციალისტ-ფედერალისტთა პარტიის ერთ-ერთი 
ლიდერის, ცნობილ ფილოსოფოს შალვა ნუცუბიძესა და სოციალ-დემოკრატიული პარტიის 
მთავარ ორგანოს „ერთობას“ შორის. ეს დისკუსია განხილულია ფართო კონტექსტში, იმ 
იდეოლოგიური დაპირისპირების ფონზე, რაც ეროვნულ ძალებსა და სოციალ-დემოკრატებს 
შორის მიმდინარეობდა. 

 
saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

 
 
 
 

მალხაზ მაცაბერიძე 
 
 
 
 
 
 

მალხაზ მაცაბერიძე 

პოლიტიკური ელიტის
კლასიკური 

თეორიები: გაეტანო 
მოსკა, ვილფრედო 
პარეტო, რობერტ 

მიხელსი 
 

\|:-\|:: 
საუკუნეების 
ქართული 

პოლიტიკური აზრი. 
მასალები 

ლექციებისათვის

თბილისი, „ახალი 
აზრი“, 2015 

 
 
 
 
 
 

თბილისი, „ახალი 
აზრი“, 2015 

120 გვ. 
 
 
 
 
 
 
 

60 გვ. 

anotaciebi qarTul enaze 

მალხაზ მაცაბერიძე. პოლიტიკური ელიტის კლასიკური თეორიები: გაეტანო მოსკა, 
ვილფრედო პარეტო, რობერტ მიხელსი. თბილისი, „ახალი აზრი“, 2015 -120 გვ. 

ნაშრომი წარმოადგენს სალექციო კურსს, რომელშიც განხილულია გაეტანო მოსკას, 
ვილფრედო პარეტოს და რობერტ მიხელსის თეორიების ძირითადი დებულებები. ასევე წარმოდ-
გენილია ფრაგმენტები დასახელებულ ავტორთა ნაშრომებიდან, რაც წარმოდგენას გვიქმნის მათი
აზროვნების სტილზე. ნაშრომი განკუთვნილია პოლიტიკური მეცნიერების ისტორიით
დაინტერესებული მკითხველისათვის. 

 
მალხაზ მაცაბერიძე. \|:-\|:: საუკუნეების ქართული პოლიტიკური აზრი. მასალები 

ლექციებისათვის. თბილისი, „ახალი აზრი“, 2015 – 60 გვ. 
ნაშრომი წარმოადგენს სალექციო მასალას კურსისათვის „ქართული პოლიტიკური 

აზრი“. მასში განხილულია \|:-\|:: საუკუნეების ქართული პოლიტიკური 
აზროვნებისთვის დამახასიათებელი ნიშნები და ძირითადი პრობლემატიკა, მისი 
კავშირი მომდევნო პერიოდის პოლიტიკურ აზრთან 
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krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

 
 
 

 

მალხაზ მაცაბერიძე 
რედაქტორი 

 
 
 
 

მალხაზ მაცაბერიძე 
რედაქტორი 

 
 

მალხაზ მაცაბერიძე 
რედაქტორი 

 
 

ვიქტორ ნოზაძე. 
კავკასიის 

გეოპოლიტიკისათვის 
(ბრძოლა ნავთის გამო)

 
ზურაბ ავალიშვილი. 
დიდი სივრცეების 

პოლიტიკა 
 

ერიხ ობსტი. 
საქართველო: 

გეოპოლიტიკური 
ნარკვევი 

თბილისი, ”ახალი 
აზრი”, 2015 

 
 
 

 
თბილისი, ”ახალი 

აზრი”, 2015 
 
 

თბილისი, ”ახალი 
აზრი”, 2015 

32 გვ. 
 
 
 
 
 

 
16 გვ. 

 
 

27 გვ. 

anotaciebi qarTul enaze 

ვიქტორ ნოზაძე. კავკასიის გეოპოლიტიკისათვის (ბრძოლა ნავთის გამო). რედაქტორი მალხაზ 
მაცაბერიძე. თბილისი, ”ახალი აზრი”, 2015 – 32 გვ. 

ცნობილი ქართველი მეცნიერი და საზოგადო მოღვაწე ვიქტორ ნოზაძე (1893-1975) 1930 წელს 
ჟურნალ ”დამოუკიდებელ საქართველოში” გამოქვეყნებულ ნაშრომში ”კავკასიის 
გეოპოლიტიკისათვის” ცდილობს საქართველოს და კავკასიის პრობლემები გაიაზროს იმ 
დროისათვის ახალი დისციპლინის - გეოპოლიტიკის ცნებებისა და კატეგორიების გამოყენებით. 
ვიქტორ ნოზაძე აყალიბებს საქართველოს და კავკასიის გეოპოლიტიკის ამოსავალ პრინციპებს და 
მის ნაშრომს ღირსეული ადგილი შეიძლება მივაკუთვნოთ ქართული გეოპოლიტიკური აზრის 
ისტორიაში. 

რედაქტორის შესავალი გვ-3-8 
 
ზურაბ ავალიშვილი. დიდი სივრცეების პოლიტიკა. რედ. მალხაზ მაცაბერიძე. თბილისი, 

„ახალი აზრი“, 2015, - 16 გვ. 
ცნობილი ქართველი მეცნიერი და საზოგადო მოღვაწე ზურაბ ავალიშვილი (1874-1944) 1943 

წელს „ქართველ ერში“ გამოქვეყნებულ სტატიაში „დიდი სივრცეების პოლიტიკა“ განიხილავს 
გერმანული გეოპოლიტიკის ერთ-ერთ ძირითად ცნებას „დიდ სივრცეს“ მსოფლიო ომის 
კონტექსტში და ცდილობს განსაზღვროს რამდენად შეუწყობდა ხელს გერმანიის ბლოკის ან მის 
მოწინააღმდეგეთა გამარჯვება საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის საქმეს. 

რედაქტორის შესავალი გვ.3-9 
 
ერიხ ობსტი. საქართველო: გეოპოლიტიკური ნარკვევი. რედ. მალხაზ მაცაბერიძე. თბილისი, 

„ახალი აზრი“, 2015, - 27 გვ. 
ცნობილი გერმანელი გეოპოლიტიკოსის ერიხ ოსტის სტატია 1924 წელს 

გამოქვეყნდა „გეოპოლიტიკურ ჟურნალში“, 1964 წელს კი მისი ქართული თარგმანი 
დაიბეჭდა ემიგრანტულ ჟურნალ „კავკასიონში“. სტატიაში ობსტი განიხილავს 1924 წლის 
აჯანყების გამომწვევ მიზეზებს და ამასთან დაკავშირებით მიზნად ისახავს გამოიკვლიოს 
„ამ საოცარი ქვეყნის გეოპოლიტიკური აღნაგობა“. 

რედაქტორის შესავალი გვ.3-10.
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statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 
 
 
 

Малхаз 
Мацаберидзе 

Грузинская 
Демократическая 
Республика (1918-

1921): Поиск 
нейтралитета

Кавказ и мир 2015 
წლის ნოემბერი-

დეკემბერი 

 6 gv. 

anotaciebi qarTul enaze 

სტატიები 
 
 
Малхаз Мацаберидзе. Грузинская Демократическая Республика (1918-1921): Поиск 

нейтралитета - ჟურნალი Кавказ и мир 2015 წლის ნოემბერი-დეკემბერი - იბეჭდება 
სტატიაში განხილულია საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მიერ 1918 

წლის 26 მაისს ნეიტრალიტეტის გამოცხადების მიზეზები, ნაჩვენებია, ის დისკუსია, რაც 
ქართულ პოლიტიკურ ძალებს შორის მიმდინარეობდა ნეიტრალიტეტთან დაკავშირებით, 
ასევე ნეიტრალიტეტის პრინციპის გამოყენება საქართველოს დემოკრატიული 
რესპუბლიკის საგარეო პოლიტიკაში. აღნიშნულია, რომ ნეიტრალიტეტის ძიებამ ვერ 
უზრუნველყო საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის უსაფრთხოება. 

 
 

 

II. 2. publikaciebi: 
ბ) ucxoeTSi 

 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 
 
 
 

Malkhaz 
Matsaberidze 

Victor Nozadze on 
Geopolitics of the 

Caucasus 

ibeWdeba International 
Relations and 

Diplomacy (USA) 

9 gv. 

anotaciebi qarTul enaze 

Malkhaz Matsaberidze. Victor Nozadze on Geopolitics of the Caucasus -   International 
Relations and Diplomacy -იბეჭდება 

ვიქტორ ნოზაძე ქართველ პოლიტიკური მოაზროვნეებიდან ერთ-ერთი პირველი იყო, 
რომელმაც 1920-იანი წლების ბოლოს, იმ დროისათვის ახალი დისციპლინის 
გეოპოლიტიკის ცნებებისა და კატეგორიების გამოყენებით სცადა გაეაზრებინა 
საქართველოსა და კავკასიაში განვითარებული მოვლენები 1918-1921 წლებში და 
მომდევნო პერიოდში. მისი 1930 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომი „კავკასიის 
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გეოპოლიტიკისათვის“ ყველაზე მკაფიოდ გამოხატავს მის გეოპოლიტიკურ კონცეფციას. 
ვიქტორ ნოზაძე გეოპოლიტიკის მოშველიებით განმარტავს, თუ რატომ დაკარგეს 
დამოუკიდებლობა კავკასიის სახელმწიფოებმა და ასაბუთებს კავკასიის ერთიანობის 
აუცილებლობას. 
 
 

III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
 
 
 

მალხაზ მაცაბერიძე 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

მალხაზ მაცაბერიძე 
 
 
 
 
 
 

მალხაზ მაცაბერიძე 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

მალხაზ მაცაბერიძე 
 
 
 
 
 

საქართველოს 
დემოკრატიული 
რესპუბლიკა: 
ნეიტრალიტეტის ძიება 
 
 
 
 
 
 

ქართული დიასპორა 
ევროპაში: საქართველოს 
დამოუკიდებლობის 
აღდგენის ძიებაში 
 
 
 
ეროვნულ უმცირესობათა 
უფლებების განსაზღვრა 
საქართველოს 1921 წლის 
კონსტიტუციაში 
 
 
 
 
 
 
 
 
საქართველო და 
გეოპოლიტიკური სიტუაცია 
კავკასიაში ბრესტის ზავის 
(1918 წ.) შემდეგ 
 
 

გაეროს მიერ თურქმენეთის 
ნეიტრალიტეტის აღიარების 

20 წლისთავისადმი 
მიძღვნილი საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენცია. 

ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
27 აპრილი 12015 წელი   

 
პირველი დიასპორული 

ფორუმი „გაუზიარე 
გამოცდილება სამშობლოს“, 
თბილისი, 27 მაისი, 2015 
წელი 

 
 
კონფერენცია 

„ადამიანის უფლებები და 
საქართველოს 
დემოკრატიული 
რესპუბლიკა“, ივანე 
ჯავახიშვილისის 
სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, 29 მაისი, 
2015 წელი 

 
 
საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია 
„გეოპოლიტიკური 
ტრანსფორმაცია კავკასიაში 
1917-1921 წლები“, ბათუმი, 6 
ივნისი, 2015 წელი 
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მალხაზ მაცაბერიძე 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

მალხაზ მაცაბერიძე 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

მალხაზ მაცაბერიძე 
 
 

ხელისუფლების 
დანაწილების პრინციპი და 
საქართველოს 
კონსტიტუციური 
განვითარება 
 
 
 
 
 
 
 
კავკასია გეოპოლიტიკის 
კონტექსტში (ვიქტორ 
ნოზაძის კონცეფცია) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ზურაბ ავალიშვილი „დიდი 
სივრცეების“ შესახებ 

 
-საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია 
„მოქალაქე და სამოქალაქო 
განათლება პოსტ-
სოციალისტურ 
საზოგადოებებში“. ივანე 
ჯავახიშვილისის 
სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, 6-7 ივნისი, 
2015 წელი 

 
მე-3 საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია 
„სივრცე, საზოგადოება, 
პოლიტიკა - სოციალური 
და სივრცითი მობილობა“. 
ივანე ჯავახიშვილისის 
სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, 25-27 
ივნისი, 2015 წელი 

 
 
საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია 
„ქართული ემიგრაცია 21-ე 
საუკუნის გადასახედიდან“, 
გორის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, 15 
ნოემბერი 2015 წელი 

 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

 
მალხაზ მაცაბერიძე. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა: ნეიტრალიტეტის ძიება -

გაეროს მიერ თურქმენეთის ნეიტრალიტეტის აღიარების 20 წლისთავისადმი მიძღვნილი
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი 27 აპრილი 12015 წელი   

მოხსენებაში განხილულია საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მიერ 1918 
წლის 26 მაისს ნეიტრალიტეტის გამოცხადების მიზეზები, ნაჩვენებია, ის დისკუსია, რაც 
ქართულ პოლიტიკურ ძალებს შორის მიმდინარეობდა ნეიტრალიტეტთან დაკავშირებით, 
ასევე ნეიტრალიტეტის პრინციპის გამოყენება საქართველოს დემოკრატიული 
რესპუბლიკის საგარეო პოლიტიკაში. აღნიშნულია, რომ ნეიტრალიტეტის ძიებამ ვერ 
უზრუნველყო საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის უსაფრთხოება. 
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მალხაზ მაცაბერიძე. ქართული დიასპორა ევროპაში: საქართველოს დამოუკიდებლობის 
აღდგენის ძიებაში - პირველი დიასპორული ფორუმი „გაუზიარე გამოცდილება 
სამშობლოს“, თბილისი, 27 მაისი, 2015 წელი 

მოხსენებაში განხილულია 1921 წლის თებერვალ-მარტის ომის შემდეგ დასავლეთში 
წასული ქართული ემიგრაციის მრავალმხრივი ძალისხმევა საქართველოს 
დამოუკიდებლობის აღსადგენად: მოკავშირის ძიება, საკუთარი ძალებით 
განთავისუფლების მცდელობა, რაც 1924 წლის აჯანყებაში გამოიხატა. მეორე მსოფლიო 
ომის შემდეგ ქართული პოლიტიკური ემიგრაცია მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ 
კომუნისტური ბლოკის, საბჭოთა კავშირის შინაგანი რღვევა იყო საქართველოს 
განთავისუფლების ერთადერთი გზა. 

 
მალხაზ მაცაბერიძე. ეროვნულ უმცირესობათა უფლებების განსაზღვრა საქართველოს 

1921 წლის კონსტიტუციაში - კონფერენცია „ადამიანის უფლებები და საქართველოს 
დემოკრატიული რესპუბლიკა“, ივანე ჯავახიშვილისის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, 29 მაისი, 2015 წელი 

მოხსენებაში განხილულია ეროვნულ უმცირესობათა უფლებების განსაზღვრა 
საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუციაში. ნაჩვენებია, თუ რა დიდი ყურადღება დაუთმო 
დამფუძნებელი კრების საკონსტიტუციო კომისიამ ეროვნულ უმცირესობათა უფლებების 
კონსტიტუციური გარანტიების ჩამოყალიბებას. განხილულია ეროვნულ უმცირესობათა მიერ 
საკონსტიტუციო კომისიაში წარდგენილი პროექტები. 

 
მალხაზ მაცაბერიძე. საქართველო და გეოპოლიტიკური სიტუაცია კავკასიაში ბრესტის 

ზავის (1918 წ.) შემდეგ - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გეოპოლიტიკური 
ტრანსფორმაცია კავკასიაში 1917-1921 წლები“, ბათუმი, 6 ივნისი, 2015 წელი 

მოხსენებაში განხილულია სამხრეთ კავკასიაში შექმნილი ვითარება ბრესტის ზავის 
კონტექსტში. ბრესტის ზავმა უზრუნველყო საქართველოს დამოუკიდებლობის საერთაშორისო 
პირობები. საქართველო ფაქტობრივად გადაიქცა გერმანული „შუა ევროპის“ ნაწილად. პირველ 
მსოფლიო ომში გერმანიისა და მისი მოკავშირეების დამარცხების შედეგად შეიქმნა დამთავრდა 
„ბრესტის ზავის“ ხანა და საქართველოსა და მთლიანად კავკასიისთვის ახალი გეოპოლიტიკური 
რეალობა შეიქმნა. 

 
მალხაზ მაცაბერიძე. ხელისუფლების დანაწილების პრინციპი და საქართველოს 

კონსტიტუციური განვითარება -საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მოქალაქე და 
სამოქალაქო განათლება პოსტ-სოციალისტურ საზოგადოებებში“. ივანე ჯავახიშვილისის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 6-7 ივნისი, 2015 წელი 

მოხსენებაში განხილულია ხელისუფლების დანაწილების საკითხი პოსტსაბჭოთა 
საქართველოში. საბჭოთა პერიოდში ხელისუფლების დანაწილების პრინციპი 
ბურჟუაზიული კონსტიტუციონალიზმის გამოვლინებად მიიჩნეოდა და უარყოფილი 
იყო. საქართველოს კონსტიტუციური განვითარება პოსტსაბჭოთა პერიოდში 
გულისხმობდა ხელისუფლების დანაწილების პრინციპის რეალიზებასაც. თუმცა ამ 
მიმართულებით სერიოზული პრობლემები კვლავ რჩება, რაც გამოიხატება 
ხელისუფლების შტოების დაუბალანსებლობაში 

 
მალხაზ მაცაბერიძე. კავკასია გეოპოლიტიკის კონტექსტში (ვიქტორ ნოზაძის 

კონცეფცია) - მე-3 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სივრცე, საზოგადოება, 
პოლიტიკა - სოციალური და სივრცითი მობილობა“. ივანე ჯავახიშვილისის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 25-27 ივნისი, 2015 წელი 
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ვიქტორ ნოზაძე ქართველ პოლიტიკური მოაზროვნეებიდან ერთ-ერთი პირველი იყო, 
რომელმაც 1920-იანი წლების ბოლოს, იმ დროისათვის ახალი დისციპლინის 
გეოპოლიტიკის ცნებებისა და კატეგორიების გამოყენებით სცადა გაეაზრებინა 
საქართველოსა და კავკასიაში განვითარებული მოვლენები 1918-1921 წლებში და 
მომდევნო პერიოდში. მისი 1930 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომი „კავკასიის 
გეოპოლიტიკისათვის“ ყველაზე მკაფიოდ გამოხატავს მის გეოპოლიტიკურ კონცეფციას. 
ვიქტორ ნოზაძე გეოპოლიტიკის მოშველიებით განმარტავს, თუ რატომ დაკარგეს 
დამოუკიდებლობა კავკასიის სახელმწიფოებმა და ასაბუთებს კავკასიის ერთიანობის 
აუცილებლობას. 

მალხაზ მაცაბერიძე. ზურაბ ავალიშვილი „დიდი სივრცეების“ შესახებ -
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ქართული ემიგრაცია 21-ე საუკუნის 
გადასახედიდან“, გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 15 ნოემბერი 2015 წელი 

ცნობილი ქართველი მეცნიერი და საზოგადო მოღვაწე ზურაბ ავალიშვილი (1874-1944) 1943 
წელს „ქართველ ერში“ გამოქვეყნებულ სტატიაში „დიდი სივრცეების პოლიტიკა“ განიხილავს 
გერმანული გეოპოლიტიკის ერთ-ერთ ძირითად ცნებას „დიდ სივრცეს“ მსოფლიო ომის 
კონტექსტში და ცდილობს განსაზღვროს რამდენად შეუწყობდა ხელს გერმანიის ბლოკის ან მის 
მოწინააღმდეგეთა გამარჯვება საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის საქმეს. 

 

 

b) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
 
 

 
 
 

 
მალხაზ მაცაბერიძე 

 
 
 
 
 

 
საქართველოს საბჭოთა 
ოკუპაცია და ბრძოლა 

ისტორიული 
მეხსიერებისათვის 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენცია „იდენტობა და 

კულტურა“, სკოპიე 
(მაკედონიის რესპუბლიკა) 
2015 წლის 3-5 სექტემბერი 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

მალხაზ მაცაბერიძე.  საქართველოს საბჭოთა ოკუპაცია და ბრძოლა ისტორიული 
მეხსიერებისათვის - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „იდენტობა და კულტურა“, 
სკოპიე (მაკედონიის რესპუბლიკა) 2015 წლის 3-5 სექტემბერი  

მოხსენებაში განხილულია საბჭოთა ხელისუფლების პირველ წლებში საქართველოს 
დამოუკიდებლობის დღის - 26 მაისის ჩანაცვლება 25 თებერვლით - თბილისში წითელი 
არმიის შესვლის დღით, რომელიც საბჭოთა ხელისუფლებამ თავის მთავარ საზეიმო 
თარიღად აქცია. 1921 წლის 26 მაისი საბჭოთა ოკუპაციის პირობებში აღნიშნეს, ოღონდ 
მისთვის „საბჭოთა შინაარსის“ მიცემას შეეცადნენ, 1922 წლის 25 თებერვალს მოწვეული 
იქნ საბჭოების ყრილობა და ეს დღე საზეიმო დღედ გამოცხადდა. იმავე წელსვე აიკრძალა 
26 მაისის აღნიშვნა. 
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IV. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetisა da grantebis gareSe  
Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 
 
 
 

 

თურქეთის ეთნიკურად 

ქართველი მოსახლეობის 

იდენტობა და მათი 

ეკონომიკურ-კულტურული 

ინტერესები საქართველოსთან 

მიმართებით (ქალაქ კურგანის 

და მისი შემოგარენის 

ქართული დიასპორის 

მაგალითზე) 

 

მალხაზ 
მაცაბერიძე 

თინა ცხოვრებაძე 
ლადო 

ნაფეტვარიძე 
თამარ 

ორჯონიკიძე 

თსუ სოციალურ და 
პოლიტიკურ 
მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის  
სამეცნიერო 

კვლევითი პროექტი
 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 
Sedegebi (qarTul enaze) 

 

 

 

 



danarTi 

manana SamiliSvili 

 samecniero erTeulis (departamenti, inსtituti, ganyofileba, laboratoria) 

dasaxeleba: Jurnalistikisa da masobrivi komunikaciis departamenti 

* samecniero erTeulis xelmZRvaneli: nino WalaganiZe 

 samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

profesori mariam gersamia, 

profesori dali osefaSvili, 

asocirebuli profesori mari wereTeli,  

asocirebuli profesori manana SamiliSvili,  

asocirebuli profesori ira biWikaSvili, 

asocirebuli profesori rusudan vaSakiZe, 

asocirebuli profesori naTia kupraSvili, 

asocirebuli profesori nanuli talaxaZe, 

asocirebuli profesori maia toraZe, 

asocirebuli profesori Tamaz jologua, 

asistent-profesori Tamar belqania, 

asistent-profesori xaTuna kaWarava, 

asistent-profesori marine lomiZe, 

asistent-profesori magda memaniSvili, 

asistent-profesori Tea mJavanaZe, 

asistent-profesori nino WalaganiZe 

asistent-profesori xaTuna maisaSvili. 

 

I. 3. saxelmwifo grantiT (rusTavelis fondi) dafinansebული  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasaxe-

leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

 
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

 
 
 
 

bolSevizmi da 
qarTuli 

literatura 
gasabWoebidan 
meore msoflio 
omamde (1921 -1941) 

 

rusTavelis  
fondi 

proeqtis Sifri: 
FR/411/1-20/12 

filologiis 
akad. Ddoqtori, 
asoc. profesori 
Mmaka elbaqiZe   

Mmanana 
SamiliSvili 
Aada nemsaZe,  
maka joxaZe, 
zoia cxadaia, 

nona kupreiSvili, 
manana kvataia 
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humanitaruli 
mecniereba. 

qarTvelologia. 
qarTuli 

literatura 

  

dasrulebuli proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 
(qarTul enaze) 

   warmodgenili Mproeqti miznad isaxavs axali da ufro srulyofili 
codnis Seqmnas qarTuli literaturis istoriis erTi konkretuli periodis 
(1921 - 1941 ww) fundamentur aspeqtebsa da realur faqtebze. igi unikaluria 
imdenad, ramdenadac pirvelad xorcieldeba qarTuli literaturis 
istoriis yvelaze winaaRmdegobrivi periodis kvleva saarqivo masalaze 
dayrdnobiT.  proeqti samwliania (2013 – 2016 w.w.). Aam etapze mTlianad 
dasrulebulia saZiebo samuSao. Cven mier moZiebulia sakvlevi TematikisTvis 
saWiro 1921 - 1941 wlebis saarqivo masala, Seqmnilia eleqtronuli blogi 
(mis.: bolshevizmi.blogspot.com). amJamad mimdinareobs daskvniTi etapis samuSao –
mopovebuli masalis mixedviT igegmeba konferenciis Catareba da gamosacemad 
mzaddeba wigni. proeqti xorcieldeba saqarTvelos Sss-s mxardaWeriT..    

I. 4. 

 

proeqtis dasaxe-
leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

1. 

,,1918-1921  wlebis 
qarTuli  
pluralisturi 
mediis ZiriTadi 
strategiebi” - 
07 socialuri 
mecnierebebi; 
07/03 masobrivi 
komunikacia/Jurna
listika  
 

ivane 
javaxiSvilis 
saxelobis 
Tbilisis 

saxelmwifo 
universiteti  

(Tsu miznobrivi 
samecniero -
kvleviTi 
proeqti) 

Mmanana 
SamiliSvili 

Tsu socialur 
da politikur 
mecnierebaTa  
fakultetis 

Jurnalistikis 
departamentis 
asocirebuli 
profesori  

mari wereTeli- 
asocirebuli 
profesori  
nanuli talaxaZe 
asocirebuli 
profesori 
TinaTin 
maWaraSvili- 
doqturanturis  
studenti 
ana kakuria - 
magistraturis 
studenti   
badri kobiaSvili 
- bakalavriatis 
studenti 

 
 

gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

  
 
      proeqtis farglebSi Catarebuli samecniero  kvleva ganekuTvneba 
socialuri mecnierebebis mimarTulebas, kerZod  - Jurnalistikis istorias 
da asaxavs  saqarTvelos suverenitetis wlebis (1918 - 1921)  qarTuli 
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Jurnalistikis ZiriTad msoflaRqmiT da SemoqmedebiT strategiebs.   
aRniSnuli Tematika dRemde ar gamxdara sagangebo kvlevis sagani  da, 
amdenad, mecnierul siaxles warmoadgens. proeqtSi yuradReba 
gamaxvilebulia  saqarTvelos  respublikis  arsebobis droindel 
problematikaze, romelic ideur WidilSi vlindeba da  partiuli presis 
primatiT  aRiniSneba. Aam procesis umTavresi niSania  erovnul-
demokratiuli da  socialisturi ideologiebis gamtarebel partiul 
dajgufebebs Soris msoflmxedvelobrivi  dapirispireba, rac presis 
furclebze TvalnaTliv gamovlinda.  Yyvelaze siptomurad  saqarTvelos  
pirveli respublikis sisxlsavse cxovrebis dokumentur suraTs 
warmosaxavda sakvlevad   Cven mier SerCeuli gamocemebi (erovnul-
demokratebis  mTavari komitetis organo, gazeTi ,,saqarTvelo”,  social-
demokratiuli partiis  organo ,,erToba”, social-federalistebis 
sarevolucio partiis  mTavari komitetis  gamocema ,,saxalxo saqme” da 
samTavrobo organo ,,saqarTvelos respublika”).  
   kvlevis Sedegad  gamoikveTa, rom  Ddemokratiuli respublikis periodis 
mediaklimati  uprecedentod  pluralisturi iyo, xolo mediis Tavisufleba  
- SeuzRudavi.  aseve, mkafiod warmoCnda  publicisturi diskursis  
Taviseburebebi, publicisturi teqstebis  konceptualuri maxasiaTeblebi da 
mocemuli periodis  mediagaremos SemoqmedebiTi strategiebi. MmoZiebuli 
masalis sistematizebisa da calkeuli gamocemebis  publikaciaTa Seswavla-
klasifikaciis gziT gamoikveTa is evolucia, rac  mediateqstma ganviTarebis  
xangrZliv da winaaRmdegobriv  gzaze ganicada da  sakvlevi periodisaTvis 
gansxvavebuli, TviTmyofadi saxiT Camoyalibda.     
    

 

 

proeqtis dasaxe-
leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

 2. 

XX saukunis 
pirveli naxevris 

qarTuli 
saliteraturo 

procesi (2014-2018 
w.w.) 
 

humanitaruli 
mecniereba. 

qarTvelologia. 
qarTuli 
literatura 

Tsu SoTa 
rusTavelis 
qarTuli 

literaturis 
instituti 

Mmanana 
kvaWantiraZe 

Pprofesori, Tsu 
SoTa rusTavelis 

qarTuli 
literaturis 
institutis 
qarTuli 

literaturis 
ganyofilebis 
xelmZRvaneli,  

Tsu SoTa 
rusTavelis 
qarTuli 
literaturis 
institutis 
qarTuli 
literaturis 
ganyofilebis 
mecnier-
TanamSromlebi:  
manana 
SamiliSvili 
inga milorava 
maia jaliaSvili 
lali avaliani 
emzar 
kvitaiSvili 
nona kupreiSvili 
zoia cxadaia 
maka joxaZe 
manana kvataia 
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ada nemsaZe 
miranda 
tyeSelaSvili 
 

 
gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 

praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 
  

      proeqti xuTwliania (2014-2018 wlebi). 2015 wels gagrZelda 
muSaoba da Seiqmna axali samecniero kvlevebi gegmiT gaTvaliswinebul 
mweralTa (poetebis, prozaikosebisa da kritikosebis) Sesaxeb. muSaobis 
procesSi gamoviyeneT axali samecniero kvlevebi, ukanasknel periodebSi 
dazustebuli da aRmoCenili biografiuli faqtebi, kulturul cxovrebaSi 
momxdari dRemde ucnobi Tu naklebadcnobili movlenebi. Sedegad miviReT 
ganaxlebuli da zogjer principulad axali SemoqmedebiTi portretebi 
Semdegi mwerlebisa: 

sandro cirekiZe – Semsrulebeli maka joxaZe; 
galaktion tabiZe – Semsrulebeli maia jaliaSvili; 
valerian gafrindaSvili – Semsrulebeli inga milorava; 
kita abaSiZe – Semsrulebeli manana kvataia; 
giorgi leoniZe (mxatvruli Semoqmedeba) – Semsrulebeli emzar 

kvitaiSvili; 
vaxtang kotetiSvili – Semsrulebeli nona kupreiSvili; 
Salva dadiani – Semsrulebeli ada nemsaZe; 
tician tabiZe – Semsrulebeli zoia cxadaia; 
demna Sengelaia – Semsrulebeli miranda tyeSelaSvili; 
demokratiuli mwerloba, literaturuli dajgufebebi – 

Semsrulebeli lali avaliani; 
20-iani wlebis publicistikis zogadi tendenciebi – Semsrulebeli 

manana SamiliSvili. 
momzadebulia 10-20-iani wlebis literaturul dajgufebaTa Camoyalibeba-
ganviTarebis istoria (akademiuri asociacia, arifioni, qarTvel futuristTa 
jgufi); aseve Tavi: qarTuli demokratiuli mwerloba _ misi zogadi 
tendenciebi, warmomadgenlebi da qronologiuri CarCo; Seiqmna axali nakveTi 
qarTvel proletarul mweralTa Sesaxeb (aRsaniSnavia, rom amgvari, 
koniunqturisagan Tavisufali, axal meTodologiaze dafuZnebuli 
gamokvleva dRemde ar arsebobs qarTul literaturaTmcodneobaSi); 
gaanalizda modernistuli periodis literaturuli Tu partiuli presa, 
gamoikveTa maTi literaturuli politika da gavlena im periodis 
zogadkulturul procesebze. am Zalze mniSvnelovani da winaaRmdegobrivi 
istoriul-politikuri da kulturuli epoqis Taviseburebebi gamokvleulia 
axali midgomebis, Sexedulebebis, Sefasebebis gaTvaliswinebiT; yvela Tavs 
erTvis bibliografia.   
    

 
 
 
 
 
 
 



 5 

II. 1. publikaciebi: 
ა) saqarTveloSi 

statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, Jurna-
lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 

 

manana 
SamiliSvili 

`melodramatuli 
mediakulturis~ qarTuli 
paradigmebi”, Jurnali 

`kritika~ 

#10 Tbilisi, Tsu 
gamomcemloba 

gv. 238-247 

2 manana 
SamiliSvili 

mari 
wereTeli 

 

”1918-21 wlebis qarTuli 
partiuli presis 
literaturul-
publicisturi 

interesebi” _ me-9 
saerTaSoriso 
simpoziumis 

`literaturaTmcodneobis 
Tanamedrove problemebi~.  

masalebi 
 

Nnawili III Tbilisi, 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 
 

Ggv.: 137-149  
 

3 manana 
SamiliSvili 

”politikuri simbolo 
qarTul vizualur 
mediaenaSi” _ meore 

saerTaSoriso 
samecniero konferencia 
`sivrce, sazogadoeba, 
politika~ samecniero 
Sromebis krebuli 

 Tbilisi, Tsu 
gamomcemloba 

 

gv. 402-414 

4. manana 
SamiliSvili 

mari 
wereTeli 

 

”liberalur 
RirebulebaTa refleqsia 
1918-1921 wlebis qarTul 

presaSi” - mesame 
saerTaSoriso 

samecniero konferencia 
`sivrce, sazogadoeba, 
politika~, samecniero 

Sromebis krebuli 

 Tbilisi, Tsu 
gamomcemloba 

 

 (ibeWdeba) 

      

anotaciebi qarTul enaze 

manana SamiliSvili 
 

`melodramatuli mediakulturis~ qarTuli paradigmebi  
 

statiaSi gaanalizebulia Tanamedrove samyaroSi esoden gavrcelebuli 
teleproduqtis _ teleserialebis _ roli da gavlena rogorc 
sazogadoebriv cxovrebaze, ise kulturis ganviTarebaze, teleseriali 
gaazrebulia, rogorc farTo masaze faruli zegavlenis moxdenis erT-erTi 
efeqturi saSualeba.   
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1918-21 wlebis qarTuli partiuli presis literaturul-publicisturi 

interesebi  
 

statiaSi mocemulia 1918 - 1921 wlebis qarTuli partiuli presis 
Seswavlis Sedegebi, ris safuZvelzec gaanalizda partiuli presis 
literaturul-publicisturi veqtori, gamoikveTa tendencia, romeli 
mwerlebi ibeWdebian ufro xSirad ama Tu im gazeTis furclebze da raze 
mianiSnebs es arCevani.     

 
politikuri simbolo qarTul vizualur mediaenaSi 

 
Tanamedrove globalur samyaroSi ZalauflebisTvis brZola 

simboloebisa da niSnebisTvis brZolis gzaze gadis, winamdebare naSromic 
amis Seswavlis saWiroebis gamo Seiqmna. masSi gaanalizebulia Tanamedrove 
qarTuli politikuri procesebis simbolur-alegoriuli ena, politikur 
partiaTa niSnebSi gamoxatuli mizani da strategia, es yvelaferi ki msoflio 
politikur procesebis WrilSia ganxiluli.  

 
”liberalur RirebulebaTa refleqsia 1918-1921 wlebis qarTul presaSi” 
 
 
naSromSi gaanalizebulia 1918-1921 wlebis partiuli presis 

zogadpolitikuri tendenciebi, Tu rogor aRiqmeboda XX saukunis dasawyisSi 
saqarTvelos demokratiuli respublikis qarTul politikur partiaTa mier 
liberaluri Rirebulebebi da rogoraa yovelive warmoCenili maTi 
perioduli gamocemebis furclebze.  

 
 

 
 

II. 2. publikaciebi: 
ბ) ucxoeTSi 

statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 
 
 
 

MManana 
Shamilishvili 

“The problem of 
patriotism in the 

emigrant political 
journalism viewed 

on the basis of 
materials 

published in 
KartuliGazeti 
(Berlin, 1916-

1918),” 

კრებულში: 

„Literature in 
Emigrants'  

 Cambridge 
Scholars 

Publishing, 2015 

(ibeWdeba) 
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Fiction (20th  
century 

experience),“ 

anotaciebi qarTul enaze 

MManana Shamilishvili 

“The problem of patriotism in the emigrant political journalism viewed on the basis of materials 
published in KartuliGazeti (Berlin, 1916-1918)” - “patriotizmis problema emigrantul 
publicistikaSi: “qarTuli gazeTis (berlini, 1916 -1918)” masalaTa mixedviT” 

statiaSi naCvenebia qarTuli emigraciis warmomadgenelTa mravalmxrivi 
moRvaweoba erTi konkretuli mediasaSualebis, 1916 – 1918 w.w. berlinSi 
gamomavali „qarTuli gazeTis“ magaliTze. am saintereso perioduli 
gamocemis Seswavlam saSualebas mogvca, gamogvekveTa emigrantTa 
sazogadoebrivi cxovrebis ganmsazRvreli ZiriTadi aspeqtebi,  xolo 
calkeuli publikaciis analiziT, naTlad warmogveCina sagazeTo politika 
da misi mesveurebis pozicia ruseTis xelisuflebasTan damokidebulebis, 
saqarTvelos suverenuli saxelmwifos problemebisa da saWiroebebis Sesaxeb.   

 
 

III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 

 
 

manana SamiliSvili  
mari wereTeli 

1918-21 wlebis qarTuli 
partiuli presis 
literaturul-
publicisturi 

interesebi 

IX saerTaSoriso 
sompoziumis 

`literaturaTmcodneob
is Tanamedrove 

problemebi~. SoTa 
rusTavelis qarTuli 

literaturis 
instituti. Tbilisi. 23-

25 seqtemberi 
2 manana SamiliSvili, 

mari wereTeli 
liberalur 

RirebulebaTa 
refleqsia 1918-1921 

wlebis qarTul presaSi 

III saerTaSoriso 
samecniero konferencia 
`sivrce, sazogadoeba, 

politika~. iv. 
javaxiSvilis 

saxelobis Tbilisis 
saxelmwifo 
universiteti, 
socialur da 
politikur 
mecnierebaTa 

fakulteti, Tbilisi, 25-
27 ivnisi 
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moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

manana SamiliSvili 
 

 1918-21 wlebis qarTuli partiuli presis literaturul-publicisturi 
interesebi  

 
moxsenebaSi mocemulia 1918-1921 wlebis qarTuli partiuli presis 

Seswavlis Sedegebi, ris safuZvelzec gaanalizda partiuli presis 
literaturul-publicisturi veqtori, gamoikveTa tendencia, romeli 
mwerlebi ibeWdebian ufro xSirad ama Tu im gazeTis furclebze da raze 
mianiSnebs es arCevani.     

 
liberalur RirebulebaTa refleqsia 1918-1921 wlebis qarTul presaSi  
 
moxsenebaSi gaanalizebulia 1918-1921 wlebis partiuli presis 

zogadpolitikuri tendenciebi, Tu rogor aRiqmeboda XX saukunis dasawyisSi 
saqarTvelos demokratiuli respublikis qarTul politikur partiaTa mier 
liberaluri Rirebulebebi da rogoraa es yvelaferi warmoCenili maTi 
perioduli gamocemebis furclebze.  

 

 
 

 



danarTi 

mari wereTeli 

 samecniero erTeulis (departamenti, inსtituti, ganyofileba, laboratoria) 

dasaxeleba: Jurnalistikisa da masobrivi komunikaciis departamenti 

* samecniero erTeulis xelmZRvaneli: nino WalaganiZe 

 samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

profesori mariam gersamia, 

profesori dali osefaSvili, 

asocirebuli profesori mari wereTeli,  

asocirebuli profesori manana SamiliSvili,  

asocirebuli profesori ira biWikaSvili, 

asocirebuli profesori rusudan vaSakiZe, 

asocirebuli profesori naTia kupraSvili, 

asocirebuli profesori nanuli talaxaZe, 

asocirebuli profesori maia toraZe, 

asocirebuli profesori Tamaz jologua, 

asistent-profesori Tamar belqania, 

asistent-profesori xaTuna kaWarava, 

asistent-profesori marine lomiZe, 

asistent-profesori magda memaniSvili, 

asistent-profesori Tea mJavanaZe, 

asistent-profesori nino WalaganiZe 

asistent-profesori xaTuna maisaSvili. 

 

I. 3. saxelmwifo grantiT (rusTavelis fondi) dafinansebული  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasaxe-

leba mecnierebis 
dargisa da samec-

niero mimarTulebis 
miTiTebiT 

 
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

I. 4. 

 

1918-1921 wlebis 
qarTuli 
pluralisturi 
mediis ZiriTadi 

ivane 
javaxiSvilis 
saxelobis 
Tbilisis 

saxelmwifo 

     manana 
SamiliSvili  
Tsu socialur 
da politikur 
mecnierebaTa  

1.mari wereTli- 
Tsu socialur 
da politikur 
mecnierebaTa  
fakultetis 
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strategiebi – 

07 socialuri 
mecnierebebi; 
07/03 masobrivi 
komunikacia/Jurnali
stika  

 

universiteti  
(Tsu 

miznobrivi 
samecniero 
proeqti) 

fakultetis 
Jurnalistikis 
departamentis 
asocirebuli 
profesori 

Jurnalistikis 
departamentis 
asocirebuli 
profesori  
2.nanuli talaxaZe 
Tsu socialur 
da politikur 
mecnierebaTa  
fakultetis 
Jurnalistikis 
departamentis 
asocirebuli 
profesori 
3.TinaTin 
maWaraSvili- Tsu 
socialur da 
politikur 
mecnierebaTa  
fakultetis  
doqturanturis  
saganmanaTleblo 
programis 
,,masobrivi 
komunikacia” me-2 
semestris 
studenti 
4. ana kakulia - 
Tsu socialur 
da politikur 
mecnierebaTa  
fakultetis 
magistraturis 
saganmanaTleblo 
programis  
,,masobrivi 
komunikacia da 
mediis kvlevebi” 
me-2 semestris  
studenti   
5. badri 
kobiaSvili - Tsu 
socialur da 
politikur 
mecnierebaTa  
fakultetis  
sabakalavro 
saganmanaTleblo 
programis 
,,Jurnalistika da 
maskomunikacia”  
mesame donis 
studenti 
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gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

 
    proeqtis farglebSi Catarebuli samecniero  kvleva ganekuTvneba 
socialuri mecnierebebis mimarTulebas, kerZod  - Jurnalistikis istorias 
da asaxavs  saqarTvelos suverenitetis wlebis (1918 - 1921)  qarTuli 
Jurnalistikis ZiriTad msoflaRqmiT da SemoqmedebiT strategiebs.   
aRniSnuli Tematika dRemde ar gamxdara sagangebo kvlevis sagani  da, 
amdenad, mecnierul siaxles warmoadgens. proeqtSi yuradReba 
gamaxvilebulia  saqarTvelos  respublikis  arsebobis problematikaze, 
romelic ideur WidilSi vlindeba da  partiuli presis primatiT  
aRiniSneba. Aam procesis umTavresi niSania  erovnul-demokratiuli da  
socialisturi ideologiebis gamtarebel partiul dajgufebebs Soris 
msoflmxedvelobrivi  dapirispireba, rac presis furclebze TvalnaTliv 
gamovlinda.  Yyvelaze siptomurad  saqarTvelos  pirveli respublikis 
sisxlsavse cxovrebis dokumentur suraTs warmosaxavda sakvlevad   Cven 
mier SerCeuli gamocemebi (erovnul-demokratebis  mTavari komitetis 
organo, gazeTi ,,saqarTvelo”,  social-demokratiuli partiis  organo 
,,erToba”, social-federalistebis sarevolucio partiis  mTavari komitetis  
gamocema ,,saxalxo saqme” da samTavrobo organo ,,saqarTvelos respublika”).  
   kvlevis Sedegad  gamoikveTa, rom  Ddemokratiuli respublikis periodis 
mediaklimati  uprecedentod  pluralisturi iyo, xolo mediis Tavisufleba  
- SeuzRudavi.  aseve, mkafiod warmoCnda  publicisturi diskursis  
Taviseburebebi, publicisturi teqstebis  konceptualuri maxasiaTeblebi da 
mocemuli periodis  mediagaremos SemoqmedebiTi strategiebi. MmoZiebuli 
masalis sistematizebisa da calkeuli gamocemebis  publikaciaTa Seswavla-
klasifikaciis gziT gamoikveTa is evolucia, rac  mediateqstma ganviTarebis  
xangrZliv da winaaRmdegobriv  gzaze ganicada da  sakvlevi periodisaTvis 
gansxvavebuli, TviTmyofadi saxiT Camoyalibda 
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II. 1. publikaciebi: 
ა) saqarTveloSi 

 

statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebu-
lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gver
debi
s 

raod
enoba 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

 
Mmari 

wereTeli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mari 
wereTeli 
manana 
SamiliSvi
li  
 
 
 
 
 

 
,,civi omis~ drois  
kontrastuli 
sivrceebis 
interkulturuli  
aspeqtebis 
gaazrebisaTvis 

(jon stainbekisa 

da  ნodar dumbaZis 
Jurnalisturi 
nawerebis 

mixedviT)  
 
 
1918 – 1921 wlebis 
qarTuli 
partiuli presis 
literaturul – 
publicisturi 
interesebi   
 
 

 
,,sivrce, sazogadoeba, 
Politika –samecniero 
Sromebis krebuli #2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tradicia da 
Tanamedrove mwerloba 
– 9 saerTaSoriso 
simpoziumis - 
literaturaTmcodneob
is Tanamedrove 
problemebi. Nnawili III  
/ masalebi 

 
ivane 

javaxiSvilisa 
saxelobis 
Tbilisis 

saxelmwifo 
universitetis 
gamomcemloba 

 
 
 
 
 
 

SoTa 
rusTavelis 
qarTuli 
literaturis 
instituti  

 
 

 

 
14 gv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8gv. 

                            anotaciebi qarTul enaze 

1 naSromSi 1918 - 1921 wlebis qarTuli partiuli presis (gazeTebi: „erToba“, 
„saxalxo saqme“, „saqarTvelo“, „saqarTvelos respublika“) literaturul – 
publicisturi interesebi  Seswavlilia  politikuri, kulturuli, 
socialuri konteqstebis gaTvaliswinebiT. imdroindel msoflmxedvelobriv 
WrilSia gaanalizebuli  publicisturi diskursis, empiriul droSi 
mimdinare procesebis mediateqstebSi asaxvis Taviseburebani,warmoCenilia  
aRniSnuli periodis politikuri mediis ZiriTadi SemoqmedebiTi strategiebi. 
gamokveTilia, rom miuxedavad konkretuli ideologiuri mizandasaxulobisa, 
partiuli gamocemebi did adgils uTmobdnen publicistur masalas, cnobili 
publicistebisa da  mwerlebis (mix. javaxiSvili, t. tabiZe, g. qiqoZe, v. 
barnovi, s. fircxalava, r. gabaSvili, S. amirejibi, i. Wyonia, gr. veSapeli, ap. 
wulaZe da sxv.) mediateqstebs, romlebic mravalferovani da aqtualuri 
Tematikis Semcvelia. partiul gamocemaTa literaturul – publicisturi 
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produqcia klasificirebulia Tematur – Janrobrivi TvalsazrisiT (1. 
mxatvruli nawarmoebebi  2. Lliteraturuli kritika – recenzia, mimoxilva; 3. 
informacia – angariSebi literaturuli, Teatraluri cxovrebidan, zogadad, 
saxelovnebo  siaxleebi; 4. sakuTriv publicisturi nawarmoebebi – analizuri 
da mxatvruli Jurnalistikis nimuSebi.  kvlevis Sedegad SesaZlebelia 
Jurnalistikis istoriis erT – erTi yvelaze rTuli da saintereso periodis 
Tanamedrove recefcia.  

 

2. naSromSi Seswavlilia  XX saukunis uprecendento sabWoTa reJimis 
pirobebSi civi omis dros Seqmnili ori TvalsaCino avtoris jon steinbekis 
wigni ,,rusuli dRiuri~ (1947w.) da nodar dumbaZis samogzauro narkvevi 
,,odisevsis dabruneba~, (1978w.) saqarTvelosa da amerikis SeerTebul StatebSi 
mogzaurobis amsaxveli dokumenturi nawarmoebis mixedviT qveynebis 
politikuri realoba gaanalizebulia komparativistuli meTodis 
moSveliebiT da interkulturul konteqstSia  gaazrebuli. dakvirveba 
mowmobs, rom epoqa da ideologiuri wnexi garkveul gavlenas axdens 
teqstebze, Tumca, avtorebi, arsebiTad, ar ugulebelyofen STabeWdilebebis 
gadmocemis sizustis,  keTilsindisierebis princips  da Tanamedrove 
JurnalistikisaTvis damaxasiaTebeli gamoxatvis xerxebiT qmnian kulturuli 
Rirebulebis mqone  paraleluri sivrceebis dokumentur suraTs. naSromSi 
Seswavlilia teqstebis kulturaTSorisi aspeqtebi, kontentis Tvisobrivi 
maxasiaTeblebi, politikuri konteqsti da teqstebis sainformacio 
Rirebuleba. 

 

 

 

III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 

1. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
2. 

M 
mari wereTeli  

Mmanana SamiliSvili 

 

 

 

 
 
 
 
 

mari wereTeli  
Mmanana SamiliSvili 

 

 

liberalur RirebulebaTa 
refleqsia 1918 – 1921 

wlebis qarTul presaSi - 
III saerTaSoriso 
samecniero konferencia -
,,sivrce, sazogadoeba, 
politika –socialuri da 
sivrciTi mobiloba 
 
 
1918 – 1921 wlebis 
qarTuli partiuli presis 
literaturul – 
publicisturi interesebi 
IX saerTaSoriso 
simpoziumi –
litaraturaTmcodneobis 

 
26-27 ianvari 
 (q.Tbilisi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23- 25 seqtemberi, 2015 
(q.Tbilisi) 
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Tanamedrove problemebi, 
tradicia da Tanamedrove 
mwerloba 

  

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

1. kvlevaSi warmoCenilia saqarTvelos pirveli demokratiuli respublikis 
periodSi gamomavali qarTuli sazogadoebriv - politikuri gamocemebis 
(gazeTebis: ,,saxalxo saqme~, ,,saqarTvelo”, ,,erToba~, ..saqarTvelos 
respublika”) mier gacxadebuli RirebulebiTi orientirebis Taviseburebani.  
liberalur Rirebulebebze dafuZnebuli ,,qarTuli evropeizmis~ idea, 
romelic me-19 saukunis meore naxevris Jurnalizmis antikoloniur 
koncefciad Camoyalibda, pirveli damoukideblobis wlebis presaSi axal, 
epoqis Sesatyvis  datvirTvas iZens. aRniSnuli periodis presa klasikuri 
liberalizmis principebze dafuZnebul Semdeg uflebriv ganzomilebebs 
moiazrebda: rwmenisa da gamoxatvis Tavisuflebas, kanonis uzenaesobas, 
personalur avtonomiurobasa da individualur uflebebs. SemdgomSi am 
nusxas sxva elementebic daemata. aqtualizdeba religiuri tolerantobis 
Temac. K mocemuli periodis Jurnalistur teqstebSi refleqsirebuli da 
racionalizebulia is Rirebulebebi, romlebic dRevandel demokratiul da 
liberalur sazogadoebaSia aRiarebuli. m. javaxiSvilis, t. tabiZis, gr. 
robaqiZis, g. qiqoZis, v. kotetiSvilis, p. ingoroyvas, s. Ffircxalavasa   da 
sxvaTa publikaciebis analiziT SesaZlebelia  msjeloba im periodis 
Tvalsazrisis „SemqmnelTa“ RirebulebiT orientaciaze (romelic xSirad 
dominant ideologiebTan winaaRmdegobaSi modioda). Ees ki, saboloo jamSi, 
mTeli sazogadoebis ganwyobaTa Camoyalibebasa da demokratiuli 
mediagaremos Seqmnas  uwyobda xels. 

 
 

2. kvlevaSi  asaxulia 1918 - 1921 wlebis qarTuli partiuli presis (gazeTebi: 
„erToba“, „saxalxo saqme“, „saqarTvelo“, „saqarTvelos respublika“) 
literaturul – publicisturi interesebi, politikuri, kulturuli, 
socialuri konteqstebis gaTvaliswinebiT. msoflmxedvelobriv WrilSia 
warmoCenili publicisturi diskursis, empiriul droSi mimdinare procesebis 
mediateqstebSi asaxvis Taviseburebani.  aRniSnuli sakiTxebis analiziT  
naTlad gamoikveTa moniSnuli periodis politikuri mediis ZiriTadi 
SemoqmedebiTi strategiebi. gamoikveTa, rom miuxedavad konkretuli 
ideologiuri mizandasaxulobisa, partiuli gamocemebi did adgils 
uTmobdnen publicistur masalas, cnobili publicistebisa da  mwerlebis 
(mix. javaxiSvili, t. tabiZe, g. qiqoZe, v. barnovi, s. fircxalava, r. gabaSvili, 
S. amirejibi, i. Wyonia, gr. veSapeli, ap. wulaZe da sxv.) mediateqstebs, 
romlebic mravalferovani da aqtualuri Tematikis Semcvelia.  partiul 
gamocemaTa literaturul – publicisturi produqcia klasificirebulia 
Tematur – Janrobrivi TvalsazrisiT (1. mxatvruli nawarmoebebi  2. 
Lliteraturuli kritika – recenzia, mimoxilva; 3. informacia – angariSebi 
literaturuli, Teatraluri cxovrebidan, zogadad, saxelovnebo  siaxleebi; 
4. sakuTriv publicisturi nawarmoebebi – analizuri da mxatvruli 
Jurnalistikis nimuSebi.  kvlevis Sedegad SesaZlebelia Jurnalistikis 
istoriis erT – erTi yvelaze rTuli da saintereso periodis Tanamedrove 
recefcia.  
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IV. 2. saqarTvelos saxelmwifo biujetisა da grantebis gareSe  
Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 
 
 

 

ilia WavWavaZis 
personaluri 
enciklopedia 

(humanitaruli da 
socialuri 
mecnierebebi) 

 Ggiorgi 
abaSiZeF 
filologiis 
doqtori, ilia 
WavWavaZis 
kvlevis 
centris 
samecniero 
xelmZRvaneli 

mari wereTli- 
Tsu socialur 
da politikur 
mecnierebaTa  
fakultetis 

Jurnalistikis 
departamentis 
asocirebuli 
profesori 

2. leila 
sulxaniSvili, 
filologiis 
doqtori, , 
ilia WavWavaZis 
kvlevis 
centris 
ufrosi 
mecnieri 
TanamSromeli 
3. manana 
baraTaSvili 
filologiis 
doqtori, , 
ilia WavWavaZis 
kvlevis 
centris 
ufrosi 
mecnieri 
TanamSromeli 
3. nino 
mamardaSvili 
filologiis 
doqtori, , 
ilia WavWavaZis 
kvlevis 
centris 
direqtori  
4. manana 
yifiani 
filologiis 
doqtori, , 
ilia WavWavaZis 
kvlevis 
centris 

 
 
 proeqti 
xorcieldeba 
eqvTime 
TayaiSvilis 
saqvelmoqmedo 
fondis 
finansuri 
mxardaWeriT  
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ufrosi 
mecnieri 
TanamSromeli 
5. Tamar miqaZe 
filologiis 
doqtori, , 
ilia WavWavaZis 
kvlevis 
centris 
ufrosi 
mecnieri 
TanamSromeli 
6. nana 
zRulaZe ilia 
WavWavaZis 
kvlevis 
centris 
umcrosi 
mecnieri 
TanamSromeli  

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli 
da praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

 ilia WavWavaZis personalur enciklopediა am saxis pirveli gamocemaa 
qarTul enaze. kvlevis procesSi damuSavda pirvelwyaroebi, didZali 
saarqivo masala (maT Soris saojaxo arqivebi), perioduli gamocemebi, wera-
kiTxvis gamavrcelebeli sazogadoebis, Teatraluri, eTnografiuli da sxva 
sazogadoebebis, mravali organizaciis Semonaxuli dokumentacia, aseve 
internetrsivrceSi arsebuli uamravi wyaro. Seswavlili iqna Tavad ilia 
WavWavaZis TxzulebaTa tomeulebic, ilias bibliografia, saiubileo 
krebulebi, memuaruli literatura, qarTuli da ucxouri enciklopediebi, 
perioduli gamocemebi, bibliografiuli cnobarebi, raTa SedarebiTi 
analiziT dadgeniliyo calkeuli dokumentebis, monacemebisa da  faqtebis 
utyuaroba. Aaqve davZen, rom gasworda Tavad bibliografiul literaturaSi 
arsebuli calkeuli uzustobani. Kkvleva-Ziebis areali moicavs ara mxolod 
saqarTvelos, aramed ruseTis imperiis, evropisa da zogadad, msoflios 
imJamindel da istoriul, politikur, kulturul Tu geografiul sivrces. 

2010 wels gamomcemloba ,,universalma~ dabeWda ilia WavWavaZis personaluri 
enciklopedia (1837-1907) –sityvani~,  
proeqtis farglebSi, gamosacemad momzadda meore  wigni - ,,masalebi ilia 
WavWavaZis personaluri enciklopediisaTvis”, sadac aisaxa Semdgomi kvlevis 
Sedegebi, wigns daemata mniSvnelovani masala da gafarToebuli da Sevsebuli 
saxiT warmodga Ee.w.P,,personaliebi~, sadac  Tavs iyris pirovnebaTa 
biografiisa da Rvawlis amsaxveli monacemebi. faqtobrivi Sedegebis garda 
mniSvnelovania, rom  ilias TanamedroveTa warmoCeniT cxaddeba maTi 
msoflmxedvelobrivi da partiuli kuTvnileba, rac gansazRvravda ilia 
WavWavaZisa da mis ideur momxreTa mimarT ama Tu im politikuri Zalisa Tu 
jgufis damokidebulebas.  swored personaliebSi mkafiod aisaxeba warsulis 
winaaRmdegobrivi da aw ukve gadafasebuli, realuri, uaRresad mravalmxrivi 
suraTi, dokumenturad  Cans zogadad, sazogadoebriv-politikuri niadagis 
ragvaroba, rac aris am etapze kvlevis erT-erTi mTavari siaxle da Sedegi.  

 



danarTi 

mariam gersamia 

 samecniero erTeulis (departamenti, inსtituti, ganyofileba, laboratoria) 

dasaxeleba: Jurnalistikisa da masobrivi komunikaciis departamenti 

* samecniero erTeulis xelmZRvaneli: nino WalaganiZe 

 samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

profesori mariam gersamia, 

profesori dali osefaSvili, 

asocirebuli profesori mari wereTeli,  

asocirebuli profesori manana SamiliSvili,  

asocirebuli profesori ira biWikaSvili, 

asocirebuli profesori rusudan vaSakiZe, 

asocirebuli profesori naTia kupraSvili, 

asocirebuli profesori nanuli talaxaZe, 

asocirebuli profesori maia toraZe, 

asocirebuli profesori Tamaz jologua, 

asistent-profesori Tamar belqania, 

asistent-profesori xaTuna kaWarava, 

asistent-profesori marine lomiZe, 

asistent-profesori magda memaniSvili, 

asistent-profesori Tea mJavanaZe, 

asistent-profesori nino WalaganiZe 

asistent-profesori xaTuna maisaSvili. 

 
 

II. 1. publikaciebi: 
ა) saqarTveloSi 

 
saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

 
 
 
 

mariam gersamia 
(erT-erTi Tavis 

“mediis zegavlena 
migraciis 

procesebze” 
avtori) 

migracia Ggadacemulia 
dasabeWdad 
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anotaciebi qarTul enaze 

am etapze Cems mier sabolood redaqtorebulia saxelmZRvanelos Tavi 
“mediis zegavlena migraciis procesebze”, saxelmZRvanelo gankuTvnilia 
umaRlesi saganmanaTleblo dawesebulebebis sxvadasxva specialobis 

studentebisTvis.   

 
III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
 
 
 

mariam gersamia socialuri qselebis 
sakomunikacio funqcia 
media ganaTlebaSi 
 
 
 

2015, italia, romi, 
saerTaSoriso 

interdisciplinuri, 
socialuri da 
humanitaruli 
mecnierebebis 
konferencia 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

kvlevis mizania dadgindes Tsu-is Jurnalistikis da masobrivi komunikaciis 
programebis swavlebisas, socialuri qselebis gamoyenebis saswavlo miznebi; 
Sefasdes swavlebis sxvadasxva meTodis cifrul auditoriaSi adaptaciis 
efeqturoba da zegavlena kompetenciebze dafuZnebuli ganaTlebis  (kerZod, 
komunikaciis unaris) ganviTarebaSi.  

meTodologia: gamoikiTxa zemoTxsenebul programebSi CarTuli 
leqtorebi da raodenobrivi kvlevis meTodiT, monacemebi damuSavda 
SPSS–Si. damatebiT, leqtorTa homogenur jgufTan (N=10) Catarda 
siRrmiseuli interviuebi; Catarda Tsu-is Jurnalistikis da masobrivi 
komunikaciis programebis, studentTa akademiuri moswrebis analizi, 
moxda miRebuli kvlevis Sedegebis Sedareba gasuli wlis 
monacemebTan.  
Tsu-is Jurnalistikis da masobrivi komunikaciis programebSi CarTuli 
leqtorebis 79% sxvadasxva saswavlo miznebisTvis aqtiurad iyenebs 
socialur qselebs. kvlevisas gamoikveTa, rom socialur qselebSi 
danergilia swavlebis sxvadasxva meTodi (mag: onlain gonebrivi 
ieriSi). gamoikveTa swavlebis sxvadasxva meTodis gamoyenebis 
upiratesobebi da gamowvevebi.  
 
kvlevam aCvena studentebis da leqtorebis, rogorc cifruli 
auditoriis, saerTo saganmanaTleblo miznebi. gamokiTxul leqtorTa 
91%-ma daadastura, rom iyenebs Facebook–is e.w. daxurul jgufebs da 
maTgan, yvela adasturebs, rom amgvari jgufebis sakomunikacio funqcia 
mniSvnelovani da sasargebloa. saswavlo kursis farglebSi Seqmnil 
daxurul jgufebSi, studentebi tutoris funqcias iTavseben da mTeli 
dRis manZilze, monawileoben urTierTkonsultirebis procesSi. 
dadasturda pozitiuri kavSiri studentebis daxurul jgufebSi 
aqtiurobasa da maT maRal akademiuri moswrebas Soris.  
   
msoflios sxvadasxva qveyanaSi Catarebuli analogiuri kvlevebis 
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msgavsad, am kvlevam daadastura, rom socialuri qselebis swavlebis 
procesSi gamoyeneba exmareba swavlebis sxvadasxva miznebis miRwevas, 
aviTarebs kompetenciebze dafuZnebul ganaTlebas, kerZod, 
komunikaciis unars; xels uwyobs sainformacio teqnologiebis 
gamoyenebis unarebis ganviTarebas da sxv.  

 

b) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
 
 
 

mariam gersamia saerTaSoriso 
sasamarTlo procesebis 

gaSuqeba qarTul 
mediaSi (SemTxvevis 
analizi: saqarTvelo 
ruseTis federaciis 
winaaRmdeg (saqme # 1) 

2015, Tsu, samxreT 
kavkasiis saerTaSoriso 

konferencia media 
samarTlis sakiTxebze: 
“media, samarTali da 
eTika – regionaluri 

perspeqtivebi” 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

rezonansuli sasamarTlo procesebi mediaSi wlobiT ikavebs Tavis niSas. 
icvlebian Jurnalistebi, romlebic am sakiTxs aSuqeben, movlenis 
ganviTarebis fazebi, konteqsti, respondentebi, magram ucvleli rCeba 
saarqivo masala (maT Soris audio-vizualuri da teqstualuri). aseT dros, 
SeiZleba warmoiSvas mniSvnelovani informaciis  mudmivad gameorebis an 
gamotovebis praqtika.  

mediaqeisis aRwera: mravalwliani ganxilvis Semdeg, 2014 wlis 3 ivliss 
adamianis uflebaTa evropulma sasamarTlom (q. strasburgSi) gamoacxada 
Tavisi masStabiT uprecendento  gadawyvetileba saqmeze: saqarTvelo ruseTis 
winaaRmdeg. saqme exeboda 2006 wlis Semodgomaze ruseTis federaciis 
teritoriaze mcxovrebi eTnikuri qarTvelebis Seviwroebasa da maT masobriv 
deportacias, roca ruseTis xelisuflebam 2 300-ze meti qarTveli daakava da 
gamoaZeva; sasamarTlos gadawyvetilebiT, ruseTma saqarTvelos winaaRmdeg 
adamianis uflebaTa evrokonveciis rva muxli daarRvia.  

am ambis mediiT gaSuqeba ramdenime etapad iyofa: sarCelis momzadeba 
saqarTvelos xelisuflebis mier, sasamarTlos mier sarCelis dasaSvebad 
cnoba, mowmeTa Cvenebebis mosmena, gadawyvetilebis molodini, 
gadawyvetilebis gamocxadeba da samomavlod, aRsrulebis procesi. am 
moxsenebaSi gaanalizebulia davis konkretuli etapis, kerZod 
gadawyvetilebis gamocxadebis gaSuqeba qarTul mediaSi („rusTavi 2“, „imedi“, 
„pirveli arxi - sazogadoebrivi mauwyebeli“, „maestro“).  

meTodologia: raodenobrivi kvleva, pirveladi da meoradi wyaroebis kvleva; 
mediis kontent analizi;  

sakvlevi kiTxvebi: ramdenad identuria gaSuqebis qarga (Sinaarsi, wyaroebi, 
vizuali da sxv) sxvadasxva mediaSi? (1); ra beqgraunds (vizualur da 
verbalur masalas) iyenebs media sasamarTlo procesis gaSuqebisas? (2); 
rogor ikveTeba gaSuqebaSi davis samarTlebrivi aspeqtebi? (3).   
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hipoTeza: yovel axali gaSuqebaze gavlenas axdens wina ambis narativi da 
SesaZlebelia, wlebis manZilze ambavma imgvarad ganicados transformacia, 
rom daikargos an ucvleli darCes mniSvnelovani konteqsti. am mxriv, 
mniSvnelovania 2006-07 wels gaSuqebuli ambebis da 2013-14 wels gaSuqebuli 
ambebis Sedareba.  

Tema adgilobriv da saerTaSoriso mediaSi mravali wlis manZilze (2006-2015) 
Suqdeboda da savaraudod, kvlav daikavebs garkveul niSas axal ambebSi. 
mediaSi ambis ganviTarebasTan erTad, ucvleli rCeboda beqgraundi, romelic 
saarqivo masalaze dayrdnobiT warmoaCenda mediaSi gavrcelebul 
deportaciis vizualur kadrebs (maT Soris iyo samoyvarulo kameriT 
gadaRebuli masala,  TbilisSi ruseTis sagangebo situaciebis saministros 
satvirTo TviTmfrinaviT Camoyvanis amsaxveli Semzaravi videokadrebi, 
fotoebi), TviTmxilvelTa da dazaralebulebis monaTxrobs (adamianTa 
istoriebs, mogonebebs), davis arsobriv detalebs da sxv.  

moxsenebaSi warmodgenilia kvlevis da Sedegebis nawili. 

 
 
 

IV. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetisა da grantebis gareSe  
Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 
 
 
 

 

sagranto proeqti 
“saqarTvelos migraciis 
menejmentis gaZliereba” 

(ENIGMA), 
saxelmZRvanelo 
migraciis Sesaxeb 

 avtorTa 
jgufi. m. 
gersamia 

avtori Tavisa 
mediis da 
migraciis 
Sesaxeb 

migraciis 
politikis 

ganviTarebis 
saerTaSoriso 

centri (ICMPD). 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 
Sedegebi (qarTul enaze) 

am etapze Cems mier sabolood redaqtorebulia saxelmZRvanelos Tavi 
“mediis zegavlena migraciis procesebze”, saxelmZRvanelo gankuTvnilia 
umaRlesi saganmanaTleblo dawesebulebebis sxvadasxva specialobis 

studentebisTvis.   

 

 

 



danarTi 

marina burZeniZe 

 samecniero erTeulis (departamenti, inსtituti, ganyofileba, laboratoria) 

dasaxeleba: sociologiisa da socialuri muSaobis departamenti 

* samecniero erTeulis xelmZRvaneli: iago kaWkaWiSvili 

 samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

profesori amiran berZeniSvili, 

profesori iago kaWkaWiSvili, 

asocirebuli profesori nino durgliSvili,  

asocirebuli profesori Tamar maxaraZe,  

asocirebuli profesori lia wulaZe, 

asocirebuli profesori kaxa qecbaia, 

asocirebuli profesori lela gafrindaSvili, 

asocirebuli profesori marina burZeniZe, 

asocirebuli profesori naTela donaZe, 

asocirebuli profesori Tamar sabedaSvili, 

asistent-profesori Sorena TurqiaSvili, 

asistent-profesori Teona mataraZe, 

asistent-profesori salome namiWeiSvili, 

asistent-profesori zurab tatanaSvili. 

 
II. 1. publikaciebi: 

ა) saqarTveloSi 

statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 
 
 
 

marina 
burZeniZe, 
Teona 
mataraZe 

"danaSaulis, 
patimrebisa 
da maTi 
socialuri 
statusis 
aRqma 
Tbilisis 
mosaxleobis 
mier," sivrce, 
sazogadoeba, 
politika 2 

ISBN 978-9941-

13-434-0 

ISSN 2346-7959,  
nomeri 2, 2015 

Tbilisi 
  

ivane javaxiSvilis 
saxelobis 
Tbilisis 
saxelmwifo 
universitetis 
gamomcemloba  

15 gv. 
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anotaciebi qarTul enaze 

statias safuZvlad udevs 2013 wlis mais-ivnisSi TbilisSi Catarebuli 
raodenobrivi sociologiuri kvleva, kerZod masobrivi gamokiTxva pirispiri 
intervius meTodiT. SerCevis dizaini iyo mravalsafexuriani klasteruli 
SerCeva. kvlevis generalur erTobliobas warmoadgenda Tbilisis 
mosaxleoba. SerCevis zoma - 540, cdomilebis koeficienti 4.2% (95% 
sandoobisaTvis). statiaSi ganxilulia Semdegi sakiTxebi:  

 Tbilisis mosaxleobis mier danaSaulis, danaSaulis Cadenaze gavlenis 
mqone faqtorebisa da sasjelis aRqma; 

 Tbilisis mosaxleobis ganwyobebi damnaSaveebisa da yofili patimrebis 
mimarT; 

 Tbilisis mosaxleobis damokidebuleba 2012 wlis seqtemberSi 
gamoqveynebuli cixis kadrebis mimarT; 

 Tbilisis mosaxleobis damokidebuleba 2012-2013 wlebSi patimrebis 
masobrivi gaTavisuflebis mimarT.  

 

 
III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
 
 
 

nino durgliSvili 
marina burZeniZe 

`Sromis da 
saganmanaTleblo 
bazrebis 
urTierTgaucxoeba 
Tanamedrove 
saqarTveloSi~ 

III saerTaSoriso 
konferencia, "sivrce, 

sazogadoeba, politika" 
Tbilisis saxelmwifo 
universiteti, 25 ivnisi, 

2015 weli 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

samuSao adgilebis simciris gamo, Sromis bazari naklebad axdens 
kanonzomier gavlenas ganaTlebis bazarze, aqedan gamomdinare, umaRlesi 
saganmanaTleblo dawesebulebebi ZiriTadad ganaTlebis bazris moTxovnebze 
reagireben. Sesabamisad, dabalia ukukavSiri Sromis bazris aqtorebis 
mxridanac. umaRlesi ganaTleba aRiqmeba rogorc dasaqmebis aucilebeli, 
magram arasakmarisi piroba, amitom, maRali moTxovna umaRles ganaTlebaze 
ufro sociokulturuli da fsiqologiuri faqtorebiT aris gapirobebuli - 
sauniversiteto ganaTleba aRiqmeba rogorc pirovnuli ganviTarebis, 
socialuri kapitalis gafarToebisa da socializaciis umniSvnelovanesi 
faqtori. aqedan gamomdinare, saganmanaTleblo bazarze umaRlesi ganaTlebis 
xarisxisa Tu swavlis pirobebis mimarT arsebuli moTxovnebi swored am 
faqtorebs ukavSirdeba da ara dasaqmebis perspeqtivas, rac mniSvnelovan 
problemebs warmoSobs. 

 
 
 
 

 



 3 

IV. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetisა da grantebis gareSe  
Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 
 
 
 

 

Tanamedrove qarTuli 
sazogadoebis 
cxovrebis wesi da 
ganviTarebis 
perspeqtiva, socialuri 
mecnierebebi, 
sociologia 

nino 
durgliSvili 

amiran 
berZeniSvili, 
marina burZeniZe, 
naTela donaZe, 
Sorena 
TurqiaSvili, 
Teona mataraZe, 
marina qevxiSvili, 
ilona gogia, nino 
amonaSvili, 
socialur da 
politikur 
mecnierebaTa 
fakultetis 3 
magistranti da 21 
bakalavriatis 
studenti  

ivane 
javaxiSvilis 
saxelobis 
Tbilisis 
saxelmwifo 
universiteti, 
miznobriv 
samecniero-
kvleviTi 
programis 
farglebSi 
Semosuli 
proeqti 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 
Sedegebi (qarTul enaze) 

cxovrebis wesi, rogorc zogadi socialuri kategoria, obieqturi (cxovrebis 
pirobebi, socialuri, ekonomikuri, politikuri, samarTlebrivi 
garemo/mdgomareoba da a. S.) da subieqturi (atitudebi/damokidebulebebi, 
preferenciebi, RirebulebiTi orientaciebi, molodinebi da sxva) aspeqtebis 
sistemas warmoadgens.  

pirvel etapze moZiebul iqna samecniro literatura da kvleviTi angariSebi, 
romlebic exeboda, zogadad, sazogadoebis da, konkretulad, qarTuli 
sazogadoebis cxovrebis wess. jgufis wevrebma TavianTi kvleviTi 
interesebis mixedviT Seadgines sxvadasxva Tematuri blokebi. 
stratificirebuli klasteruli SerCevis dizainis gamoyenebiT saqarTvelos 
masStabiT gamokiTxul iqna 1060 adamiani.  

mas Semdegom, rac monacemTa baza gaiwminda, monacemebi gadaeca proeqtSi 
CarTul TiToeul mkvlevars, romlebic TavianTi blokebis mixedviT 
axorcielebdnen monacemTa statistikur da sociologiur analizs. analizis 
dros gamoyenebul iqna rogorc aRweriTi, ise axsniTi statistika. monacemebi 
gaanalizda sxvadasxva sociologiuri Teoriis CarCoebSi. 

Tanamedrove qarTuli sazogadoebis cxovrebis wesis kvlevam saSualeba 
mogvca: 

a) gamogvevlina faqtorebi, romlebic sazogadoebis ganviTarebaze 
zemoqmedebs; 

b) Segvefasebina am faqtorebis zemoqmedebis roli (xelSemwyobi/ 
xelSemSleli) da xarisxi; 
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g) gagvexorcielebina momavlis alternativaTa modelireba da SegvemuSavebina 
rekomendaciebi. 

 

 

 

 



danarTi 

marine lomiZe 

 samecniero erTeulis (departamenti, inსtituti, ganyofileba, laboratoria) 

dasaxeleba: Jurnalistikisa da masobrivi komunikaciis departamenti 

* samecniero erTeulis xelmZRvaneli: nino WalaganiZe 

 samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

profesori mariam gersamia, 

profesori dali osefaSvili, 

asocirebuli profesori mari wereTeli,  

asocirebuli profesori manana SamiliSvili,  

asocirebuli profesori ira biWikaSvili, 

asocirebuli profesori rusudan vaSakiZe, 

asocirebuli profesori naTia kupraSvili, 

asocirebuli profesori nanuli talaxaZe, 

asocirebuli profesori maia toraZe, 

asocirebuli profesori Tamaz jologua, 

asistent-profesori Tamar belqania, 

asistent-profesori xaTuna kaWarava, 

asistent-profesori marine lomiZe, 

asistent-profesori magda memaniSvili, 

asistent-profesori Tea mJavanaZe, 

asistent-profesori nino WalaganiZe 

asistent-profesori xaTuna maisaSvili. 

 

II.1. publikaciebi: 
ა) saqarTveloSi 

 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebu-
lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 Mmarine 
lomiZe 

respondenti-
mxatvruli sityvis 

ostati(oTar 
WilaZis 

dialogebidan) 
_gadacemulia 
dasabeWdad 

 Tbilisi, stu 8 
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2 Mmarine 
lomiZe, lia 
metreveli 

Kkomunikaciis 
procesis 

fsiqologiuri 
aspeqtebi _ 
gadacemulia 
dasabeWdad  

N Tbilisi, stu 5 

3 Mmarine 
lomiZe 

GGgenderis 
gaSuqebis 
paradigmebi 
qarTul mediaSi _ 
gadacemulia 
dasabeWdadUULULULU 

 Tbilisi, stu 6 

4 Mmarine 
lomiZe 

Mmeore msoflio 
omis 
piarteqnologiebi 
_ gadacemulia 
dasabeWdad 

 Tbilisi, stu 5 

anotaciebi qarTul enaze 

1. respondenti _ mxatvruli sityvis ostati(oTar WilaZis dialogebidan) _  
sakiTxi ganxilulia oTar WilaZis dialogebis krebulis ,,Rrubelis” mixedviT. 
oTar WilaZes, rogorc respondents, gamoarCevs  Tavisufali, mxatvruli 
saxeebiT azrovnebis stili.  

2. komunikaciis procesis fsiqologiuri aspeqtebi – komunikacia nebismier 
organizms – ojaxis, organizaciis, saxelmwifos sicocxlisunarianobis 
safuZvelia. sayuradReboa erTi ram, rodis iwyeba komunikacia. komunikaciis 
ganviTareba iwyeba dabadebamde, roca Canasaxs mucelSi dedis xma gaurkvevlad 
esmis.  

 3. Ggenderis gaSuqebis paradigmebi qarTul mediaSi _ genderis 
sakiTxebis gaSuqebas Tanamedrove qarTul mediaSi axasiaTebs profesiuli 
naklovanebebi, romelTa aRmofxvrisaTvis mizanSewonilia:    aRniSnul Temaze 
mosaxleobisaTvis saTanado informaciis miwodeba, qalTa Tvalsazrisis 
warmoCena. qalisadmi ojaxuri Zaladobis problemis gaSuqebisas  profesiuli 
standartebis dacva,  mosalodneli negatiuri Sedegebis Tavidan acileba. 
Jurnalistebma publikaciebsa da siuJetebSi ar unda gamoiyenon siZulvilis 
ena, diskriminaciuli Sedarebebi, romlebic xels uwyobs genderuli 
stereotipebis damkvidrebas. 

 4. Mmeore msoflio omis piarteqnologiebi _ meore msoflio omis 
piarteqnologiebidan yuradRebas ipyrobs propagandistuli ideologia 
,rogorc sabWoTa kavSiris, aseve nacisturi germaniis mxridan. reklamebi, 
mxatvruli filmebi, posterebi. Meore msoflio omis dros brendebi saomar 
mdgomareobasTan morgebas cdilobdnen da imdroindeli Semoqmedeba mTlianad 
omis Temaze iyo awyobili, iqneboda es stomatologiuri momsaxureba, 
sigaretis reklama Tu kosmetika. 
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III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 lia metreveli, marine 
lomiZe 

komunikaciis procesis 
fsiqologiuri 

aspeqtebi 

saerTaSoriso 
samecniero konferencia 
,,erovnuli ekonomikis 
ganviTarebis modelebi 
guSin, dRes, xval,” 16-17 
oqtomberi, 2015, Tbilisi 

2.  Mmarine lomiZe Ggenderis gaSuqebis 
paradigmebi qarTul 

mediaSi 

saerTaSoriso 
samecniero konferencia, 
`msoflio da genderi – 
3~, 23.10.2015, Tbilisi, 

stu. 
3.  Mmarine lomiZe Mmeore msoflio omis 

piarteqnologiebi  
Mme-4 saerTaSoriso 

samecniero simpoziumi 
,,meore msoflio omi da 

samxreT kavkasia,” 
Tbilisi, stu, 3-4 

ivlisi, 2015 
4 Mmarine lomiZe Ddiskursiuli 

paradigmebi, rogorc 
sazogadoebasTan 

urTierTobis forma  

saerTaSoriso 
samecniero konferencia 
,,msoflio da kavkasia”, 
26 ivnisi, 2015, Tbilisi, 

stu 
5 Mmarine lomiZe, lia 

metreveli  
Mmwerlis diskuriuli 

dialogi, rogorc 
piarfaqtori 

yovelwliuri 
saerTaSoriso 

samecniero konferencia 
,,xelisufleba da 

sazogadoeba”, Tbilisi, 
stu, 28.11.2015.  

6 lia metreveli, marine 
lomiZe 

informaciuli omi: 
informaciul-
fsiqologiuri 
zemoqmedebis 
parametrebi 

saerTaSoriso 
samecniero konferencia 

,,saqarTvelos 
ganviTarebis kvlevis 

centri”, Tbilisi, Tsu, 
16.12.2015   

7 Mmarine lomiZe Mmwerlobis arsis 
wvdomis diskursiuli 
paradigmebi, rogorc 
sazogadoebasTan 
urTierTobis forma 

 samecniero 
seminari:mediapropaganda
-istoriuli rakursi da 

Tanamedroveoba. 
Kkavkasiis saerTaSoriso 

universiteti, Tsu. 
Tbilisi,  17.10.2015   

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

1. komunikaciis procesis fsiqologiuri aspeqtebi – komunikacia nebismier 
organizms – ojaxis, organizaciis, saxelmwifos sicocxlisunarianobis 
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safuZvelia. sayuradReboa erTi ram, rodis iwyeba komunikacia. komunikaciis 
ganviTareba iwyeba dabadebamde, roca Canasaxs mucelSi dedis xma 
gaurkvevlad esmis. 

2. Ggenderis gaSuqebis paradigmebi qarTul mediaSi _ genderis 
sakiTxebis gaSuqebas Tanamedrove qarTul mediaSi axasiaTebs profesiuli 
naklovanebebi, romelTa aRmofxvrisaTvis mizanSewonilia:    aRniSnul Temaze 
mosaxleobisaTvis saTanado informaciis miwodeba, qalTa Tvalsazrisis 
warmoCena. qalisadmi ojaxuri Zaladobis problemis gaSuqebisas  profesiuli 
standartebis dacva,  mosalodneli negatiuri Sedegebis Tavidan acileba. 
Jurnalistebma publikaciebsa da siuJetebSi ar unda gamoiyenon siZulvilis 
ena, diskriminaciuli Sedarebebi, romlebic xels uwyobs genderuli 
stereotipebis damkvidrebas.  

  

3. Mmeore msoflio omis piarteqnologiebi _ meore msoflio omis 
piarteqnologiebidan yuradRebas ipyrobs propagandistuli ideologia 
,rogorc sabWoTa kavSiris, aseve nacisturi germaniis mxridan. reklamebi, 
mxatvruli filmebi, posterebi. Meore msoflio omis dros brendebi saomar 
mdgomareobasTan morgebas cdilobdnen da imdroindeli Semoqmedeba 
mTlianad omis Temaze iyo awyobili, iqneboda es stomatologiuri 
momsaxureba, sigaretis reklama Tu kosmetika.  MEO 

4. M Ddiskursiuli paradigmebi, rogorc sazogadoebasTan urTierTobis forma 
_ gansjis nimuSebi da formebi(mxatvruli, publicisturi) sazogadoebrivi 
azris formirebas uwyobs xels; mkiTxvels, msmenels exmareba gansxvavebuli 
poziciebis gacnobiT miiRos saTanado gadawyvetileba.  

5. Mmwerlis diskuriuli dialogi, rogorc piarfaqtori _ mwerlis dialogis 
mTavari xibli  gamorCeuli gansja, garesamyaros miseuli aRqma da 
mxatvruli azrovnebis formebia, romlebic sazogadoebasTan 
urTierTobisaTvis efeqturi da efeqtiani faqtori xdeba.  

6. informaciuli omi: informaciul-fsiqologiuri zemoqmedebis parametrebi– 
rodesac vlaparakobT evrokavSiris interesebze, es aris Sejerebuli 
TvalTaxedva briuselidan. Tumca amis simZafris aRqma evrokavSiris 
sxvadasxva kuTxeSi gansxvavebulia. italia-espaneTi-potrugalia mZafrad ar 
aRiqvams CvenTan (saqarTvelosTan) urTierTobas, radgan misi samezoblo aris 
samxreTi. Sesabamisad, poloneTis da baltiispireTisaTvis samezoblo aris 
aRmosavleT partniorebis qveynebi. amitom maTTan Cven bevri axsna ar 
gvWirdeba, radgan bunebrivi partniorebi arian da saerTo interesebi gvaqvs 

7. Mmwerlobis arsis wvdomis diskursiuli paradigmebi, rogorc 
sazogadoebasTan urTierTobis forma _ sakiTxi ganxilulia uiliam 
folkneris sajaro gamosvlebis mixedviT. nobeliantiMmwerlis azri 
mwerlobis Sesaxeb dResac aqtualuri da gasaTvaliswinebelia.  

 



danarTi 

naTela donaZe 

 samecniero erTeulis (departamenti, inსtituti, ganyofileba, laboratoria) 

dasaxeleba: sociologiisa da socialuri muSaobis departamenti 

* samecniero erTeulis xelmZRvaneli: iago kaWkaWiSvili 

 samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

profesori amiran berZeniSvili, 

profesori iago kaWkaWiSvili, 

asocirebuli profesori nino durgliSvili,  

asocirebuli profesori Tamar maxaraZe,  

asocirebuli profesori lia wulaZe, 

asocirebuli profesori kaxa qecbaia, 

asocirebuli profesori lela gafrindaSvili, 

asocirebuli profesori marina burZeniZe, 

asocirebuli profesori naTela donaZe, 

asocirebuli profesori Tamar sabedaSvili, 

asistent-profesori Sorena TurqiaSvili, 

asistent-profesori Teona mataraZe, 

asistent-profesori salome namiWeiSvili, 

asistent-profesori zurab tatanaSvili. 

 
 

II. 1. publikaciebi: 
ა) saqarTveloSi 

 

statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 
 
 
 

naTela donaZe "Tanamedrove 
qarTuli 

socialuri 
institutebi 
studentur 
fokusSi," 
sivrce, 

sazogadoeba, 
politika 2 

ISBN 978-9941-

13-434-0 

ISSN 2346-7959,  
nomeri 2, 2015 

Tbilisi, ivane 
javaxiSvilis 
saxelobis 
Tbilisis 

saxelmwifo 
universitetis 
gamomcemloba,  

16 gv. 



 2 

anotaciebi qarTul enaze 

statiaSi warmodgenilia studentebis, socialuri agentebis, Sexedulebebi 
Tanamedrove qarTuli sazogadoebis da kerZod, socialuri institutebis 
Sesaxeb. statia efuZneba kvlevas, romelSic gamoyenebul iqna 
triangulaciuri midgoma: avirCieT naxevrad struqturirebuli, 
araformaluri interviu da fokus jgufi. kvlevaSi samizne jgufis 
warmomadgenlebi Tanamedrove, gardamavali periodis saqarTvelos Sefasebis 
dros avlenen rogorc SemecnebiT, aseve SefasebiT damokidebulebas. 
SefasebiT damokidebulebas, rogorc wesi, Tan axlavs garkveuli 
subieqtivizmi. studentebi rogorc damoukidebeli individebi da 
gansxvavebuli Rirebulebebis, RirebulebaTa sistemisa da RirebulebaTa 
ierarqiis mqone pirovnebebi, bunebrivia sxvadasxva interpretacias aZleven 
erTsa da imave socialur institutebs.   
 

 
III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
 
 
 

Amiran berZeniSvili, 
naTela donaZe 

"sqesluri 
socialuroba 
informaciul 
sazogadoebaSi"  

III saerTaSoriso 
konferencia, "sivrce, 

sazogadoeba, politika" 
Tbilisis saxelmwifo 
universiteti, 25 ivnisi, 

2015 weli 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

internetidRes, XXI saukunis  II  aTwleulSi, mTel msoflioSi socialuri 

urTierTobis damyarebis erT-erTi mZlavri  saSualebaa. informaciuli 

sazogadoebis warmoSobam  pirovneba  im mraval mini, yoveldRiuri aqtivobisa   da 

crurwmenebisgan gaaTavisufla, romlebic tradiciuli urTierTobebis dros 

iCens  Tavs. interneti  sivrcis „nakls“ amcirebs - garkveul distanciaze 

urTierTobis dasamyareblad  dro da fulia saWiro - rac teqnologiebisa da 

urbanuli garemos damsaxurebaa (magaliTad, matarebeli, avtomobili da 

telefoni). am „naklis“ gamosworebiT CvenTvis samyaros didi nawili - 

heterogenuli mosaxleoba - xelmisawvdomi xdeba, rac ufro aadvilebs im 

urTierTobebis damyarebas, romlebic adre SeuZlebeli iyo. dRes socialuri 

kavSirebis mosaZieblad da dasamyareblad  ara saerTo sacxovrebeli teritoria, 

aramedmxolod saerTo interesebia saWiro.  
Cven internets, rogorc socialuri urTierTobis ganviTarebis erT-erT 

saSualebas, privilegias vaniWebT. internetis gamoyeneba yoveldRiur 
cxovrebaSi mocemul socialur konteqstSi informaciuli sazogadoebis 

difuziis, formisa da kulturuli specifikis dasadgenad kargi indikatoria. 

socialur struqturas, socialur moqmedebasa da mniSvnelobaTa  miniWebas 

Soris arsebuli urTierTqmedeba, romelic  internetis meSveobiTaa 

damyarebuli,  socialuri transformaciis process gamoxatavs, romelic 

informaciul - komunikaciuri teqnologiebis, kulturisa da sazogadoebis 
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erTmaneTTan interaqciis/urTierTqmedebis   Sedegia.  
internetis gavrceleba   socialur struqturazea  damokidebuli. CvenTvis  

mTavari sakiTxi isaa, rom interneti saqarTvelos mosaxleobis didi nawilisTvis 

xelmisawvdomi ar aris, rac cifrul ganxeTqilebas uwyobs xels da  qarTuli 

sazogadoebis ganviTarebaze arasaxarbielod aisaxeba. 

 
 

IV. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetisა da grantebis gareSe  
Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 
 
 
 

 

Tanamedrove qarTuli 
sazogadoebis 
cxovrebis wesi da 
ganviTarebis 
perspeqtiva, socialuri 
mecnierebebi, 
sociologia 

nino 
durgliSvili 

amiran 
berZeniSvili, 
marina burZeniZe, 
naTela donaZe, 
Sorena 
TurqiaSvili, 
Teona mataraZe, 
marina qevxiSvili, 
ilona gogia, nino 
amonaSvili, 
socialur da 
politikur 
mecnierebaTa 
fakultetis 3 
magistranti da 21 
bakalavriatis 
studenti  

ivane 
javaxiSvilis 
saxelobis 
Tbilisis 
saxelmwifo 
universiteti, 
miznobriv 
samecniero-
kvleviTi 
programis 
farglebSi 
Semosuli 
proeqti 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 
Sedegebi (qarTul enaze) 

cxovrebis wesi, rogorc zogadi socialuri kategoria, obieqturi (cxovrebis 
pirobebi, socialuri, ekonomikuri, politikuri, samarTlebrivi 
garemo/mdgomareoba da a. S.) da subieqturi (atitudebi/damokidebulebebi, 
preferenciebi, RirebulebiTi orientaciebi, molodinebi da sxva) aspeqtebis 
sistemas warmoadgens.  

pirvel etapze moZiebul iqna samecniro literatura da kvleviTi angariSebi, 
romlebic exeboda zogadad sazogadoebis da konkretulad ki qarTuli 
sazogadoebis cxovrebis wess. jgufis wevrebma maTi kvleviTi interesebis 
mixedviT Seadgines sxvadasxva Tematuri blokebi. jgufis wevrebma maTi 
kvleviTi interesebis mixedviT Seadgines sxvadasxva Tematuri blokebi. 
stratificirebuli klasteruli SerCevis dizainis gamoyenebiT saqarTvelos 
masStabiT gamokiTxul iqna 1060 adamiani.  

mas Semdegom, rac monacemTa baza gaiwminda, monacemebi gadaeca proeqtSi 
CarTul TiToeul mkvlevars. romlebic TavianTi blokebis mixedviT 
axorcielebdnen monacemTa statistikur da sociologiur analizs. analizis 
dros gamoyenebul iqna rogorc aRweriTi statistika aseve axsniTi da moxda 
monacemebis gaanalizeba sxvadasxva sociologiuri Teoriis CarCoebSi. 
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Tanamedrove qarTuli sazogadoebis cxovrebis wesis kvlevam saSualeba 
mogvca: 

a) gamovavlineT faqtorebi, romlebic sazogadoebis ganviTarebaze 
zemoqmedebs; 

b) SevafaseT am faqtorebis zemoqmedebis roli (xelSemwyobi/xelSemSleli) 
da xarisxi; 

g) ganvaxorcieleT momavlis alternativaTa modelireba da SevimuSaoT 
rekomendaciebi. 

 

 



danarTi 

naTia kupraSvili 

 samecniero erTeulis (departamenti, inსtituti, ganyofileba, laboratoria) 

dasaxeleba: Jurnalistikisa da masobrivi komunikaciis departamenti 

* samecniero erTeulis xelmZRvaneli: nino WalaganiZe 

 samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

profesori mariam gersamia, 

profesori dali osefaSvili, 

asocirebuli profesori mari wereTeli,  

asocirebuli profesori manana SamiliSvili,  

asocirebuli profesori ira biWikaSvili, 

asocirebuli profesori rusudan vaSakiZe, 

asocirebuli profesori naTia kupraSvili, 

asocirebuli profesori nanuli talaxaZe, 

asocirebuli profesori maia toraZe, 

asocirebuli profesori Tamaz jologua, 

asistent-profesori Tamar belqania, 

asistent-profesori xaTuna kaWarava, 

asistent-profesori marine lomiZe, 

asistent-profesori magda memaniSvili, 

asistent-profesori Tea mJavanaZe, 

asistent-profesori nino WalaganiZe 

asistent-profesori xaTuna maisaSvili. 

 
 
 

II. 1. publikaciebi: 
ა) saqarTveloSi 

saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

 
 
 
 

naTia kupraSvili, 
nugzar suariZe, 
nino WalaganiZe, 
nino Wanturaia, 
ia mamalaZe, 

maia mamulaSvili 
da sxva 

soflis 
meurneobis 
gaSuqebis 
gzamkvlevi 

Jurnalistikis 
resurs centri, 
eletronuli 

gamocema. 2015 w. 
 

http://jrc.ge/?cat=45&l
ang=ka  

83 

http://jrc.ge/?cat=45&lang=ka
http://jrc.ge/?cat=45&lang=ka
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anotaciebi qarTul enaze 

სოფლის მუერნეობის საკითხების გაშუქების ეს გზამკველვი მომზადებულია იმ 

ქვეყნის ენაზე, რომლის ათასწლოვანი ისტორიის განუყოფელი ნაწილია სოფლის 

მეურნეობის მრავალფეროვანი პროდუქციის წარმოება. ამ ქვეყანის ეკონომიკაში 

მუდმივად მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა აგრარული სექტორი, რაც უშუალოდ 

უკავშირდება დღემდე აქ არსებულ 3 500-ზე მეტ სოფელს, როგორც ისტორიულად 

ჩამოყალიბებულ ტერიტორიულ ერთეულს, სადაც ახლაც ქვეყნის მოსახლეობის 

თითქმის ნახევარი ცხოვრობს და რომელთა მცირე აგრარული წარმოება არსებით 

გავლენას ახდენს მოსახლეობის დიდი  ნაწილის მინიმალური ცხოვრებისეული 

პირობების შენარჩუნებაზე. 

მიუხედავად ჩამოთვლილი ფაქტორებისა, ეს ის ქვეყანაა, სადაც განსახვავებით სხვა 

განვითარებული თუ განვითარებადი ქვეყნებისა, აგროჟურნალისტიკა, სოფლის 

მეურნეობის საკითხების მედიაგაშუქება არასისტემური და ფრაგმენტულია, მეტიც 

ამგვარ საქმიანობას არ გააჩნია ტრადიცია , ძნელია ამ კუთხით ადგილობრივი 

პრაქტიკული მაგალითების პოვნა. 

აგროჟურნალისტიკა იმ ქვეყნებში, სადაც სოფლის მეურნეობის განვითარება 

პრიორიტეტადაა მიჩნეული, აგროკომუნიკაციის ერთ-ერთი ძირითადი ნაწილია. 

დისციპლინა ისწავლება, როგორც პროფესიულ სასწავლებლებში (აგრო და 

მედიასფერო) , ისე უნივერისტეტებში, იმისთვის რომ მიიღონ პროფესიონალი 

მედიამუშაკები, რომლებიც შეძლებენ სოფლის მეურნების საკითხების სიღრმისეულ 

გაშუქებას, მოსახლეობის განათლებას, ორგანიზების ხელშეწყობას, უკუკავშირის 

მიღებას და ასახვას დარგის განვითარებაზე. 

 

 
 
 

III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
 
 
 

naTia kupraSvili  
 
sakiTxis aqtualobis 
mobiloba drosa da 

sivrceSi – 
saqarTveloSi siriis 
krizisis gaSuqebis 

magaliTze 
 
 
 

III saerTaSoriso 
samecniero konferencia 
,,sivrce, sazogadoeba, 

politika” 
seqcia: Jurnalistika da 
masobrivi komunikacia 

Tbilisi, Tsu 
2015 
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moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

 
mediaTeoriebi movlenis aqtualobas ganixilaven droiTi siaxlovis 
konteqstSi, roca media movlenebs aSuqebs sityvebiT ,,dRes”, ,,axla” da roca 
auditoriac problemas, movlenas aRiqvams realur droSi, Sesabamisad Temis 
aqtualobac emTxveva movlenis realur dros. 
 
Temis mizania, gamoikvlios ra faqtorebi ganapirobebs mediaSi sakiTxis 
aqtualizebis acdenas movlenis realur drosTan? Tvisebrivi kvlevis 
meTodologiiT, konkretulad ki Sesabamisi Jurnalisturi masalebis 
avtorTa, aseve mediaprofesionalTa CaRrmavebuli interviuirebis, amasTan 
raodenobrivi (2013 wlidan 2015 wlis maisamde periodSi Temis gaSuqebis 
intensivoba) monacemis mixedviT, qarTulenovan mediaSi siriis konfliqtis 
gaSuqebis magaliTze aCvenos sakiTxis aqtualobis mobiloba drosa da 
sivrceSi. 
 

 
 
 
 

naTia kupraSvili პროპაგანდასთან ბრძოლა 

-   სამართლებრივი და 

ეთიკური მიდგომები 

(ლიტვის, ლატვიის, 

უკრაინისა და 

საქართველოს მაგალითზე) 
 
 
 

doiCe veles 
konferencia, 27 
oqtomberi, 2015,  Tsu 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

ჰარვარდის უნივერსიტეტის პროფესორმა ჯოზეფ სამუელ ნეიმ პირველად 1990 წელს  

საკუთარ მონოგრაფიაში გამოიყენა ტერმინი ,,რბილი ძალა”, რაც 2004 წლის შრომაში 

უფრო დეტალურად განმარტა, მან თქვა, რომ ,,რბილი ძალა”, ,,ეს არის საშუალება 

მიაღწიო შენთვის სასურველ შედეგს ურთიერთთანამშრომლობით და არა იძულების 

გზით” (ნეი, 2004, გვ 7) სახელმწიფოსთვის კი ეს ე.წ. ,,ხისტი ძალის” საპირისპიროდ, 

გულისხმობს სხვათა მოხიბვლას, სასურველი გადაწყვეტილების მისაღებად. 

რუსეთის საგარეო პოლიტიკის მიმოხილვაში ეს ტერმინი 2007 წლის დოკუმენტებში 

გაჩნდა, როგორც საგარეო პოლიტიკის მიზნების მიღწევის ინსტრუმენტი, რომელიც 

ეყრდნობა სამოქალაქო საზოგადოების პოტენციალს, ინფორმაციას, ძირითადად კი 

პროპაგანდას და სხვა მეთოდებს. სამიზნე ქვეყნებში პროპაგანდის გასავრცელებლად 

კი გამოყენებულია სხვადასხვა სახის მედიასაშუალებები, უმეტესად რუსული 

ტელეარხები. 

უკრაინის კრიზისმა და რეალური ომის პარალელურად ფართომასშტაბიანი 

საინფორმაციო, ჰიბრიდული ომის წარმოებამ აქტუალური გახადა პროპაგანდასთან 

ბრძოლის საკითხი, ქვეყნების ნაწილი, როგორიცაა ლიტვა, ლატვია და თავად 

უკრაინაც რუსული არხების აკრძალვის და სხვა სამართლებრივი ნორმების 

შექმნა/ამოქმედების გზით წავიდნენ.  

კვლევის მიზანია თვისებრივი - შედარებითი ქეის-სთადის მეთოდით კვლევის 

საფუძველზე აჩვენოს, რა სამართლებრივი და ეთიკური მიდგმები  არსებობს 

პროპაგანდის საწინააღმდეგოდ და რა შედეგები და გამოწვევები ახლავს ამ 

მიდგომებს. 
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b) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
 
 
 

naTia kupraSvili Mmediis roli 
aRmosavleT 

partniorobis qveynebSi 

riga, 21-22 მაისი 2015. 
aRmosavleT 

პარტნიორიბის პირველი 

საერთაშორისო 

მედიაკონფერენცია  

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

მედიას აქვს განსაკუთრებული როლი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების 

განვითარებისა და ევროპასთან დაახოვების საქმეში, თუმცა ერთამნეთისგან 

არსებითად განსხვავდება ე.წ. აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების 

მედიალანდშაპტები. 

კონფერენციის მიზანს წარმოადგენდა დისკუსია საერთო ღირებულებებზე, მედიის 

სტანდარტებსა და მიდგომებზე, რომლებიც  აღმოსავლეთ პარტნიორობის 

მედიასაქმიანობის საფუძლადაც შეგვიძლია განვიხილოთ. 

 

 
 

IV. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetisა da grantebis gareSe  
Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 
 
 
 

 

სოფლის მეურნეობის 

საკითხების გაშუქების 

ხელშეწყობა 

ნათია 

კუპრაშვილი 
 

ჟურნალისტიკის 

რესურს ცენტრი 

და 

საქართველოს 

რეგიონულ 

მაუწყებელთა 

ასოცაიცია 

ორგანზიაცია 

MMARCY Corps -ის 

მხარდაჭერა 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 
Sedegebi (qarTul enaze) 

soflis meurneobis eqspertebisa da mediaprofesionalTa jgufis 
xelmZRvanelobiT Seiqmna agroJurnalistikis saxelmZRvanelo, aseve momzadda 

agroJurnalistikis swavlebis silabusi , romelic arCeviTi kursis saxiT 
dainerga 5 umaRles saswavlebelSi. 

 



  danarTi 

nanuli talaxaZe 

 samecniero erTeulis (departamenti, inსtituti, ganyofileba, laboratoria) 

dasaxeleba: Jurnalistikisa da masobrivi komunikaciis departamenti 

* samecniero erTeulis xelmZRvaneli: nino WalaganiZe 

 samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

profesori mariam gersamia, 

profesori dali osefaSvili, 

asocirebuli profesori mari wereTeli,  

asocirebuli profesori manana SamiliSvili,  

asocirebuli profesori ira biWikaSvili, 

asocirebuli profesori rusudan vaSakiZe, 

asocirebuli profesori naTia kupraSvili, 

asocirebuli profesori nanuli talaxaZe, 

asocirebuli profesori maia toraZe, 

asocirebuli profesori Tamaz jologua, 

asistent-profesori Tamar belqania, 

asistent-profesori xaTuna kaWarava, 

asistent-profesori marine lomiZe, 

asistent-profesori magda memaniSvili, 

asistent-profesori Tea mJavanaZe, 

asistent-profesori nino WalaganiZe 

asistent-profesori xaTuna maisaSvili. 

 

 
 

I. 3. saxelmwifo grantiT (rusTavelis fondi) dafinansebული  

samecniero-kvleviTi proeqtebi 

I. 4. 

 

proeqtis dasaxe-
leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

 
 

,,1918-1921  wlebis 
qarTuli  

ivane 
javaxiSvilis 
saxelobis 
Tbilisis 

Mmanana 
SamiliSvili  

Tsu socialur 
da politikur 

 
1.mari wereTli- 
Tsu socialur 
da politikur 
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pluralisturi 
mediis ZiriTadi 
strategiebi” - 
07 socialuri 
mecnierebebi; 
07/03 masobrivi 
komunikacia/Jurna
listika  
 

saxelmwifo 
universiteti  

(Tsu miznobrivi 
samecniero 
proeqti) 

 

mecnierebaTa  
fakultetis 

Jurnalistikis 
departamentis 
asocirebuli 
profesori  

mecnierebaTa  
fakultetis 
Jurnalistikis 
departamentis 
asocirebuli 
profesori  
2.nanuli talaxaZe 
Tsu socialur 
da politikur 
mecnierebaTa  
fakultetis 
Jurnalistikis 
departamentis 
asocirebuli 
profesori 
3.TinaTin 
maWaraSvili- Tsu 
socialur da 
politikur 
mecnierebaTa  
fakultetis  
doqturanturis  
saganmanaTleblo 
programis 
,,masobrivi 
komunikacia” me-2 
semestris 
studenti 
4. ana kakulia - 
Tsu socialur 
da politikur 
mecnierebaTa  
fakultetis 
magistraturis 
saganmanaTleblo 
programis  
,,masobrivi 
komunikacia da 
mediis kvlevebi” 
me-2 semestris  
studenti   
5. badri 
kobiaSvili - Tsu 
socialur da 
politikur 
mecnierebaTa  
fakultetis  
sabakalavro 
saganmanaTleblo 
programis 
,,Jurnalistika da 
maskomunikacia”  
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mesame donis 
studenti 
 

 
gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 
    
     proeqtis farglebSi Catarebuli samecniero  kvleva ganekuTvneba 
socialuri mecnierebebis mimarTulebas, kerZod  - Jurnalistikis istorias 
da asaxavs  saqarTvelos suverenitetis wlebis (1918 - 1921)  qarTuli 
Jurnalistikis ZiriTad msoflaRqmiT da SemoqmedebiT strategiebs.   
aRniSnuli Tematika dRemde ar gamxdara sagangebo kvlevis sagani  da, 
amdenad, mecnierul siaxles warmoadgens. proeqtSi yuradReba 
gamaxvilebulia  saqarTvelos  respublikis  arsebobis problematikaze, 
romelic ideur WidilSi vlindeba da  partiuli presis primatiT  
aRiniSneba. Aam procesis umTavresi niSania  erovnul-demokratiuli da  
socialisturi ideologiebis gamtarebel partiul dajgufebebs Soris 
msoflmxedvelobrivi  dapirispireba, rac presis furclebze TvalnaTliv 
gamovlinda.  Yyvelaze siptomurad  saqarTvelos  pirveli respublikis 
sisxlsavse cxovrebis dokumentur suraTs warmosaxavda sakvlevad   Cven 
mier SerCeuli gamocemebi (erovnul-demokratebis  mTavari komitetis 
organo, gazeTi ,,saqarTvelo”,  social-demokratiuli partiis  organo 
,,erToba”, social-federalistebis sarevolucio partiis  mTavari komitetis  
gamocema ,,saxalxo saqme” da samTavrobo organo ,,saqarTvelos respublika”).  
   kvlevis Sedegad  gamoikveTa, rom  Ddemokratiuli respublikis periodis 
mediaklimati  uprecedentod  pluralisturi iyo, xolo mediis Tavisufleba 
-SeuzRudavi.  aseve, mkafiod warmoCnda  publicisturi diskursis  
Taviseburebebi, publicisturi teqstebis  konceptualuri maxasiaTeblebi da 
mocemuli periodis  mediagaremos SemoqmedebiTi strategiebi. MmoZiebuli 
masalis sistematizebisa da calkeuli gamocemebis  publikaciaTa Seswavla-
klasifikaciis gziT gamoikveTa is evolucia, rac  mediateqstma ganviTarebis  
xangrZliv da winaaRmdegobriv  gzaze ganicada da  sakvlevi periodisaTvis 
gansxvavebuli, TviTmyofadi saxiT Camoyalibda.     

   
 

 
II. 1. publikaciebi: 
ა) saqarTveloSi 

saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

 
1.  
 
 

avtorebi (dargis 
eqspertebi da 
Jurnalistebi): 
1. n. kupraSvili 
2. nukri memarniSvili 
3. inga SamiliSvili 
4. maia mamulaSvili 
5. ekaterine burkaZe 
6. qeTevan 

agronomiis 
safuZvlebi 
JurnalistebisTvis: 
,,agroJurnalistika” 

eleqtronuli 
gamocema. Bbmuli: 
http://jrc.ge/?cat=43&page
d=1&lang=ka   

 

http://jrc.ge/?cat=43&paged=1&lang=ka
http://jrc.ge/?cat=43&paged=1&lang=ka
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laferaSvili 
7. ia boboxiZe 
8. nanuli talaxaZe 
9. nato kakabaZe 
10. nino WalaganiZe 
11. marika 

SerazadiSvili 
12. mzia TaduaZe 
13. Tea laTifaSvili 
14. rusudan gigaSvili 
15. ia mamalaZe 
16. Tamar bolqvaZe 

anotaciebi qarTul enaze 

    saxezea yvela safuZveli imisa, rom soflis meurnebis sakiTxebis gaSuqebas 
qarTul mediaSi mniSvnelovani wili hqondes – sazogadoebis interesi, auditoriis 
moculoba, qveynis ganviTarebaSi dargis mniSneloba da perspeqtiva, Tumca mxolod 
am safuZvlebis TavisTavadi arseboba, samwuxarod, ar aris Sedegis 
pirdapirproporciuli. proeqtis ganmxorcielebeli gundi eyrdnoba hipoTezas, rom 
amis mizezi praqtikos da momaval JurnalistebSi Sesabamisi codnis ararsebobacaa. 
winamdebare gzamkvlevis momzadebis mizanic, swored am problemis daZlevis 
xelSewyobaa. 

   soflis muerneobis sakiTxebis gaSuqebis es gzamkvelvi momzadebulia im qveynis 
enaze, romlis aTaswlovani istoriis ganuyofeli nawilia soflis meurneobis 
mravalferovani produqciis warmoeba. am qveyanis ekonomikaSi mudmivad mniSvnelovan 
rols asrulebda agraruli seqtori, rac uSualod ukavSirdeba dRemde aq arsebul 
3 500-ze met sofels, rogorc istoriulad Camoyalibebul teritoriul erTeuls, 
sadac axlac qveynis mosaxleobis TiTqmis naxevari cxovrobs da romelTa mcire 
agraruli warmoeba arsebiT gavlenas axdens mosaxleobis didi nawilis minimaluri 
cxovrebiseuli pirobebis SenarCunebaze. 

    agroJurnalistika im qveynebSi, sadac soflis meurneobis ganviTareba 
prioritetadaa miCneuli, agrokomunikaciis erT-erTi ZiriTadi nawilia. disciplina 
iswavleba, rogorc profesiul saswavleblebSi (agro da mediasfero), ise 
univeristetebSi, imisTvis rom miiRon profesionali mediamuSakebi, romlebic 
SeZleben soflis meurnebis sakiTxebis siRrmiseul gaSuqebas, mosaxleobis 
ganaTlebas, organizebis xelSewyobas, ukukavSiris miRebas da asaxvas dargis 
ganviTarebaze. 

    saswavlo kurikulumebSi am dargoblivi Jurnalistikis mTavari ganmasxvavebeli 
niSani – pozitiuli, saWiro Jurnalistikaa, rac gulisxmobs miznobrivi 
auditoriisTvis, auditoriasTan erTad imgvari mediakontentis warmoebas, romelic 
saWiroa dargis Semdgomi ganviTarebisTvis da romelic calkeul glexs-fermers 
Sromisken da meti efeqtis miRebisken waaxalisebs. 
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statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 
 
 
 

Nnanuli 
talaxaZe 

N1.nacionaluri 
identobis  
problemebi  
sabWoTa 
periodis 
disidentur 
mediaSi  

Tsu, meore 
saerTaSoriso 
samecniero 
konferencia 

,,sivrce, 
sazogadoeba, 

politika“  
 

2.Pportreti 
rogorc 
literaturuli 
Jurnalistikis 
saxeoba 

,,gulani”-
samcxe-

javaxeTis 
saxelmwifo 

universitetis  
samecniero 
Sromebis 
krebuli 

# 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 #  18  
 

A 
ivane 
javaxiSvilis 
saxelobis 
Tbilisis 
saxelmwifo 
universitetis 
gamomcemloba 
2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

axalcixe 
2015  

 
16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     12 

anotaciebi qarTul enaze 

1. nacionaluri identobis  problemebi  sabWoTa periodis disidentur 
mediaSi   (,,oqros sawmisisa “ da ,,saqarTvelos moambis” magaliTze)  

    
   naSromSi gaanalizebulia  meoce saukunis 70-ian wlebSi saqarTveloSi 
araoficialuri Jurnalistikis, e.w. TviTgamocemaTa istoriis ZiriTadi 
tendenciebi da etapebi,  romelic uSualod ukavSirdeba sabWoTa kavSirSi  
disidenturi moZraobisa da antisabWoTa propagandis gaaqtiurebas. KkerZod,  
ganxilulia saqarTveloSi e.w. axali talRis warmomadgenlebis _ zviad 
gamsaxurdias,  merab kostavasa da viqtor rcxilaZis monawileobiT 1975-76 
wlebSiaralegalurad gamocemuli  literaturul-politikuri  mimarTulebis   
Jurnalebis “oqros sawmisisa“ da “saqarTvelos moambis“ ZiriTadi 
prioritetebi - ruseTis didmpyrobeluri Sovinisturi politikis mxileba da 
nacionaluri identobisa  da erovnuli damoukideblobisaTvis brZola  
sabWoTa kavSiridan srul gamoyofamde. saarqivo masalebze dayrdnobiT,  
imdroindeli socialuri da  politikuri garemos gaTvaliswinebiT  da 
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publikaciebis  analizis safuZvelze gamoikveTa disidenturi  mediis 
ZiriTadi  strategiebi  da publicisturi  diskursi, ramac  SesaZlebeli 
gaxada disidenturiDpresa gaazrebuliyo, rogorc kulturuli, ise  
politikuri nacionalizmis  ideologiis propagandisti, romelmac   xeli 
Seuwyo  antikomunisturi moZraobis aRmavlobas da  qarTuli cnobierebis 
gamofxizlebas, rac gasuli saukunis 90-ian wlebSi ssrk-s daSliTa da 
saqarTvelos damoukideblobiT damTavrda. 

    
2.  portreti rogorc literaturuli Jurnalistikis saxeoba 

   naSromSi ganxilulia mediaportretis, rogorc  literaturuli 
Jurnalistikis yvelaze gavrcelebuli  saxeobis mxatvrul-publicisturi 
maxasiaTeblebi;M  mediaSi literaturuli  portretis  transformaciis 
procesi, misi istoriuli  da SemoqmedebiTi parametrebi,  kvlevisa da asaxvis 
obieqti_adamiani, Sereuli  cnebiTi  saxeobrivi struqtura_  dokumenturi 
da mxatvrul-literaturuli elementebis sinTezi.  istoriul-SedarebiTi 
meTodis moSveliebiT gamoikveTa epoqebis cvlilebebiT gamowveuli Janris 
ganviTarebis  tendenciebi, rac mediateqstSi aisaxa   sabWoTa periodis 
portretebisaTvis damaxasiaTebeli ideologiuri kliSeebisa da  
stereotipebis siuxviT, romlebic  calmxrivad warmoaCenda sabWoTa adamianis 
saxes.  JanrTa Teoriis Tanamedrove gaazrebam portreti,  rogorc mxatvrul-
publicisturi fenomeni, yvela tipis mediasaSualebis saWiro saxeobad  da  
Tanamedrove adamianis  portretirebis  saukeTeso saSualebad aqcia.    

13 

 
III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
 
 
 

 

1. nanuli talaxaZe 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. nanuli talaxaZe 

 
 emigrantuli Jurnali 
,,guSagi” -  qarTuli 
erovnuli politikisa 
da  literaturis 
organo 
 
 
 
 
 
 
Pportreti rogorc 
literaturuli 
Jurnalistikis saxeoba 
 

Tsu, socialur da 
politikur 
mecnierebaTa  

fakultetis  mesame 
saerTaSoriso 

samecniero konferencia 
,,sivrce, sazogadoeba, 
politika, socialuri 
da sivrciTi mobiloba” 
2015  wlis 25-27 ivnisi 

 
 
samcxe-javaxeTis 
saxelmwifo 
universitetis  
samecniero konferencia 
q. axalcixe.  2015  wlis  
15-16  aprili 
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moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 
 
                 emigrantuli Jurnali ,,guSagi“- qarTuli  
              erovnuli politikisa da literaturis organo  
      
     moxsenebaSi  ganxilulia  meoce saukunis  70-80-ian wlebSi   parizSi 
gamomavali qarTuli emigrantuli perioduli organos ,,guSagis“ daarsebis 
istoria, Tematika  da is saredaqcio politika, romelic  orientirebuli 
iyo antisabWoTa propagandasa da saqarTveloSi erovnul-ganmaTavisuflebeli 
moZraobis mxardaWeraze. aseve, gaanalizebulia  Jurnalis damaarseblis – 
giorgi wereTlis redaqtoruli da publicisturi Semoqmedeba.   
   Jurnali ,,guSagi“ - ,,qarTuli erovnuli politikisa da literaturis 
organo“ gamodioda 1984-1993wlebSi da mdidar informaciul  da  analitikur 
masalas  Seicavs rogorc  gasuli saukunis 70-80-ian wlebSi saqarTveloSi  
ganviTarebuli movlenebis Sesaxeb, ise  qarTuli emigraciis saqmianobaze, 
maT urTierTgansxvavebul damokidebulebebze saqarTveloSi mimdinare mZafr 
politikur Tu socialur sakiTxebze.  Gg. wereTeli ,,guSagis“  furclebze  
saqarTveloSi  erovnul-gamaTavisuflebeli moZraobis upirobo liderebad 
aRiarebda m. kostavasa da z. gamsaxurdias  da polemikur statiebSi ,,mrgvali 
magida–Tavisufali saqarTvelos“ politikur poziciebs icavda.   saarqivo 
masalisa da Jurnalis  publikaciebis  Seswavlis safuZvlze gamoikveTa g. 
wereTlis,  rogorc redaqtorisa da Ppublicistis maRalprofesiuli 
unarebi da is  wvlili, romelic mas  miuZRvis   qarTuli emigrantuli 
Jurnalistikis  istoriaSi.  

 

 portreti rogorc literaturuli Jurnalistikis saxeoba 

   moxsenebaSi  ganxilulia mediaportretis, rogorc  literaturuli 
Jurnalistikis yvelaze gavrcelebuli  saxeobis mxatvrul-publicisturi 
maxasiaTeblebi;M  mediaSi literaturuli  portretis  transformaciis 
procesi, misi istoriuli  da SemoqmedebiTi parametrebi,  kvlevisa da 
asaxvis obieqti_adamiani, Sereuli  cnebiTi  saxeobrivi struqtura_  
dokumenturi da mxatvrul-literaturuli elementebis sinTezi.  istoriul-
SedarebiTi meTodis moSveliebiT gamoikveTa epoqebis cvlilebebiT 
gamowveuli Janris ganviTarebis  tendenciebi, rac mediateqstSi aisaxa   
sabWoTa periodis portretebisaTvis damaxasiaTebeli ideologiuri 
kliSeebisa da  stereotipebis siuxviT, romlebic  calmxrivad warmoaCenda 
sabWoTa adamianis saxes.  JanrTa Teoriis Tanamedrove gaazrebam portreti,  
rogorc mxatvrul-publicisturi fenomeni, yvela tipis mediasaSualebis 
saWiro saxeobad  da  Tanamedrove adamianis  portretirebis  saukeTeso 
saSualebad aqcia.    

  

 
 

 

 

 



danarTi 

nino pavliaSvili 

 samecniero erTeulis (departamenti, inსtituti, ganyofileba, laboratoria) 

dasaxeleba: sazogadoebrivi geografiis departamenti 

* samecniero erTeulis xelmZRvaneli: giorgi gogsaZe 

 samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

profesori revaz gaCeCilaZe, 

profesori giorgi gogsaZe, 

profesori ioseb saluqvaZe, 

profesori vaJa lorTqifaniZe, 

asocirebuli profesori valerian meliqiZe,  

asocirebuli profesori nino pavliaSvili,  

asocirebuli profesori Tamar dolbaia, 

asocirebuli profesori ia iaSvili, 

asocirebuli profesori marina bokeria, 

asocirebuli profesori anzor saxvaZe, 

asistent-profesori giorgi kvinikaZe, 

asistent-profesori vladimer CxaiZe, 

asistent-profesori baadur wereTeli. 

 

 
II. 1. publikaciebi: 

ა) saqarTveloSi 

statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1. 
 
 
 

neiZe v., TuT-
beriZe m., xo-
meriki g., pav-
liaSvili n., 
lominaZe g. 

 
 

zemo svaneTis 
turistuli 
warsuli, 
awmyo da 
momavali  

saerTaSoriso 
konferenciis 
“geografiisa 
da anTropo-
logiis Tana-
medrove pro-

 Tbilisi, Tsu, 
2015 

gv. 358-363 
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blemebi” 
masalebi 

anotaciebi qarTul enaze 

zemo svaneTi, rigi mizezebis gamo, didxans imyofeboda turistuli 
nakadebisaTvis izolirebul mdgomareobaSi da misi mdidari turistuli 
potenciali wlebis manZilze auTvisebeli rCeboda. 

2000-iani wlebidan daiwyo svaneTis turistuli ganviTareba, romelsac biZgi 
misca zugdidi_mestiis saavtomobilo gzis mSenebloba-rekonstruqciam. 
Seiqmna ganTavsebis bevri obieqti (umTavresad saojaxo sastumroebi), daiwyo 
saTxilamuro trasebisa da sabagiro gzebis mSenebloba. izrdeba turistTa 
raodenoba, 2014 wels daaxloebiT 30 aTasi kaci stumrobda swvaneTs. rigi 
problemebis miuxedavad, svaneTis turistuli potenciali ganumeorebeli 

bunebriv-turistuli da kulturul-turistuli resursebiT konkurentunari-
ania turistuli industriis saerTaSoriso bazarze. 
sakvlevi regioni gvevlineba turizmis sxvadasxva saxeobebis (SemecnebiT-
kulturuli, sportul-saTavgadasavlo, samecniero, ekoturizmi da sxv.) 
mxared, rac uaRresad sainteresoa rogorc egzotikis moyvaruli 
turistebisaTvis, aseve sxvadasxva samecniero dargis warmomadgenlebisaTvis. 

alpebSi da msoflios sxva mTian regionebSi daSvebuli Secdomebis 
gaTvaliswinebiT, zemo svaneTSi turizmis ganviTarebis procesi saxelmwifos 
kontrolis qveS unda ganxorcieldes. 

 

 

II. 2. publikaciebi: 
ბ) ucxoeTSi 

statiebi 
 

# avtori/ avtorebi 
statiis saTauri, 
Jurnalis/krebu-
lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemlob
a 

gverdeb
is 

raoden
oba 

1. 

 

 

 

Cappucci M., Pavlia-
shvili N., Zarrilli L.,  

 

 

kapuCi m., pavliაშ-
vili n., zarili l. 

 

New Trends in Moun-
tain and Heritage Tou-
rism: the Case of Upper 
Svaneti in the Context 
of Georgian Tourist 
Sector. 

axali tendenciebi 
samTo da memkvid-
reobis turizmSi: 
zemo svaneTis 
magaliTi qarTu-
li turizmis 
seqtoris konteq-
stSi 

“GeoJournal of Tourism 

Year VIII, 2015 /no.1, 
Volume 15.       

Article no. 15107-182, 

http://gtg.webhost.uora

dea.ro/PDF/GTG-1-

2015/6_182_Zarilli.pdf  

Oradea-Gdansk, 

Editura 
Universitatii din 
Oradea 

გვ. 67-

80.    

Article%20no.%2015107-182,%20http:/gtg.webhost.uoradea.ro/PDF/GTG-1-2015/6_182_Zarilli.pdf
Article%20no.%2015107-182,%20http:/gtg.webhost.uoradea.ro/PDF/GTG-1-2015/6_182_Zarilli.pdf
Article%20no.%2015107-182,%20http:/gtg.webhost.uoradea.ro/PDF/GTG-1-2015/6_182_Zarilli.pdf
Article%20no.%2015107-182,%20http:/gtg.webhost.uoradea.ro/PDF/GTG-1-2015/6_182_Zarilli.pdf
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and Geosites” 

anotaciebi qarTul enaze 

zemo svaneTi, romelic mdebareobs saqarTvelos mTianeTis Crdilo-dasavleT 
nawilSi, warmoadgens bunebrivi da anTropogenuri turistul-rekreaciuli 
resursebis iseT Sexamebas, romlis meSveobiTac igi saukeTeso turistul 
potencials flobs. Tavdapirvelad naSromSi ganxilulia mTlianad 
saqarTvelos turizmi. Semdeg gaanalizebulia zemo svaneTis magaliTi, romelic 
dResdReobiT, rigi faqtorebis kombinaciiT, turizmis ganviTarebis adreul 
fazas gadis, rasac xels uwyobs:  saqarTvelos swrafva meti politikuri da 
ekonomikuri stabilurobisken; sagzao qselis da TbilisTan sahaero kavSiris 
ganmtkicebiT misi misadgomobis gaumjobeseba; dasaxlebaTa sareabilitacio 
procesebis intensifikaciisa da turistuli obieqtebis Seqmna; 1996 wels 
Suasaukunovani koSkebis iuneskos ZeglTa dacvis nusxaSi CarTviT regionis 
imijis zrda, ramac zemo svaneTis mTiani landSaftisadmi interesi gaaRviva 
rogorc kulturuli, ise arqiteqturuli, eTnografiuli da Sedegad _ 
turistuli kuTxiT. 

 
 

III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1. 
 
 
 

neiZe v., TuTberiZe m., 
xomeriki g., pavliaSvi-
li n., lominaZe g. 

zemo svaneTis 
turistuli warsuli, 
awmyo da momavali  

Tbilisi, 22-25.10.2015 
 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

moxsenebis anotacia mocemulia nawilSi: II. 1. publikaciebi _ statiebi (gv.3). 

 

b) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
 

Павлиашвили Н., Тутберидзе 
М.  
 
 
Pavliashvili N. 

Лечебно-оздоровительный 
туризм в Грузии.  
 
 
Georgian Tourism and 
University Education 

17-18.09.2015, Баку. 

 
 
5.11.2015, London. 
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moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

1. moxsebaSi ganxilulia samkurnalo-gamajansaRebeli turizmis ganviTarebis 
sakiTxebi. mTavari yuradReba daTmobilia turizmis am saxeobis Tanamedrove 
mdgomareobisadmi, romelzec aisaxa bolo aTwleulebis manZilze qveyanaSi 
ganviTarebuli socialur-ekonomikuri kataklizmebi, ramac seriozuli 
cvlilebebi gamoiwvia misi ganviTarebis ZiriTad mimarTulebebSi.  

2. moxsenebaSi mocemulia saqarTveloSi turizmis ganviTarebis Taviseburebebis 
mokle eqskursi. amave dros saubaria turizmis swavlebis istoriaze rogorc 
sabWoTa, ise Tanamedrove etapze. gamoikveTa turizmis swavlebis ZiriTadi 
institutebi da mimarTulebebi, yuradReba gamaxvilda swavlebaSi arsebul 
problemebze. damswre sazogadoebas gaecno Tsu socialur da politikur 
mecnierebaTa fakultetis sazogadoebrivi geografiis departamentSi 
turizmis swavlebis specifika.  

 
 

IV. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetisა da grantebis gareSe  
Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 
1. 

 

 

 

Creation of the Black Sea 
Network for Sustainable 
Tourism in Bulgaria, Romania, 
Ukraine, Moldova and Georgia 

 

 
Savi zRvis qselis 
Seqmna mdgradi 
turizmis ganviTarebis 
mizniT bulgareTSi, 
rumineTSi, ukrainaSi, 
moldovasa da 
saqarTveloSi 

 

 

varnis 
municipalit., 
bulgareTi 

 

1. arasamTavro-
bo organiza-
cia – Savi 
zRvis ekono-
mikuri centri, 
varna, bulga-
reTi. 

2. odesis 
municipalit., 
turizmis 
departamenti, 
kulturisa da 
turizmis 
administracia, 
odesis saqa-
laqo sabWo, 
ukraina. 

3. arasamTavro-
bo organiza-
cia – ukrainis 
mecnierebaTa 
akademiis Savi 
zRvis ganyofi-
leba, odesa, 

ucxouri granti: 
evrokavSiris 
regionaluri 
ganviTarebis 
evropuli fondi 



 5 

ukraina. 

4. arasamTavro-
bo organiza-
cia – evropis 
garemos asoci-
acia, konstan-
ca, rumineTi. 

5. Tbilisis 
saxelmwifo 
universiteti, 
sazogadoebri-
vi geografiis 
kaTedra, soci-
alur da poli-
tikur mecnie-
rebaTa fakul-
teti, Tbilisi, 
saqarTvelo. 

6. arasamTavro-
bo organiza-
cia – agriko-
la, odesa, 
ukraina. 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 
Sedegebi (qarTul enaze) 

proeqtis daskvniT etapze saqarTveloSi gaimarTa gegmiT gaTvaliswinebuli 3 
RonisZieba: 2 TbilisSi: a.w. 7 ivliss proetis monawileTa samuSao Sexvedra 
da 26 noembers _ dainteresebuli pirebisTvis (steikholderebis) sainforma-
cio seminari; xolo 26 seqtembers steikholderebis sainformacio seminari 
baTumSi.   

proeqtisa (http://blackseatourism.net/new/home/) da Tsu-s veb-saitebze 

(http://rp.tsu.ge/) aitvirTa aRniSnuli seminarebis monawile steikholderebis 
rekvizitebi da logoebi, turistuli servisis SemTavazebeli organizaciebis 
nusxa da sakontaqto informacia, proeqtis monawileTa mier damuSavebuli 
erovnuli da sazRvrispira saerTaSoriso turebi. 

 
 

 

 

 

http://blackseatourism.net/new/home/
http://rp.tsu.ge/


danarTi 

nino WalaganiZe 

 samecniero erTeulis (departamenti, inსtituti, ganyofileba, laboratoria) 

dasaxeleba: Jurnalistikisa da masobrivi komunikaciis departamenti 

* samecniero erTeulis xelmZRvaneli: nino WalaganiZe 

 samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

profesori mariam gersamia, 

profesori dali osefaSvili, 

asocirebuli profesori mari wereTeli,  

asocirebuli profesori manana SamiliSvili,  

asocirebuli profesori ira biWikaSvili, 

asocirebuli profesori rusudan vaSakiZe, 

asocirebuli profesori naTia kupraSvili, 

asocirebuli profesori nanuli talaxaZe, 

asocirebuli profesori maia toraZe, 

asocirebuli profesori Tamaz jologua, 

asistent-profesori Tamar belqania, 

asistent-profesori xaTuna kaWarava, 

asistent-profesori marine lomiZe, 

asistent-profesori magda memaniSvili, 

asistent-profesori Tea mJavanaZe, 

asistent-profesori nino WalaganiZe 

asistent-profesori xaTuna maisaSvili. 

 
 

II. 1. publikaciebi: 
ა) saqarTveloSi 

saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

 
1.  
 
 

avtorebi (dargis 
eqspertebi da 
Jurnalistebi): 
1. n. kupraSvili 
2. nukri memarniSvili 
3. inga SamiliSvili 
4. maia mamulaSvili 
5. ekaterine burkaZe 
6. qeTevan 

agronomiis 
safuZvlebi 
JurnalistebisTvis: 
,,agroJurnalistika” 

eleqtronuli 
gamocema. Bbmuli: 
http://jrc.ge/?cat=43&page
d=1&lang=ka   

 

http://jrc.ge/?cat=43&paged=1&lang=ka
http://jrc.ge/?cat=43&paged=1&lang=ka
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laferaSvili 
7. ia boboxiZe 
8. nanuli talaxaZe 
9. nato kakabaZe 
10. nino WalaganiZe 
11. marika 

SerazadiSvili 
12. mzia TaduaZe 
13. Tea laTifaSvili 
14. rusudan gigaSvili 
15. ia mamalaZe 
16. Tamar bolqvaZe 

anotaciebi qarTul enaze 

    saxezea yvela safuZveli imisa, rom soflis meurnebis sakiTxebis gaSuqebas 
qarTul mediaSi mniSvnelovani wili hqondes – sazogadoebis interesi, auditoriis 
moculoba, qveynis ganviTarebaSi dargis mniSneloba da perspeqtiva, Tumca mxolod 
am safuZvlebis TavisTavadi arseboba, samwuxarod, ar aris Sedegis 
pirdapirproporciuli. proeqtis ganmxorcielebeli gundi eyrdnoba hipoTezas, rom 
amis mizezi praqtikos da momaval JurnalistebSi Sesabamisi codnis ararsebobacaa. 
winamdebare gzamkvlevis momzadebis mizanic, swored am problemis daZlevis 
xelSewyobaa. 

   soflis muerneobis sakiTxebis gaSuqebis es gzamkvelvi momzadebulia im qveynis 
enaze, romlis aTaswlovani istoriis ganuyofeli nawilia soflis meurneobis 
mravalferovani produqciis warmoeba. am qveyanis ekonomikaSi mudmivad mniSvnelovan 
rols asrulebda agraruli seqtori, rac uSualod ukavSirdeba dRemde aq arsebul 
3 500-ze met sofels, rogorc istoriulad Camoyalibebul teritoriul erTeuls, 
sadac axlac qveynis mosaxleobis TiTqmis naxevari cxovrobs da romelTa mcire 
agraruli warmoeba arsebiT gavlenas axdens mosaxleobis didi nawilis minimaluri 
cxovrebiseuli pirobebis SenarCunebaze. 

    agroJurnalistika im qveynebSi, sadac soflis meurneobis ganviTareba 
prioritetadaa miCneuli, agrokomunikaciis erT-erTi ZiriTadi nawilia. disciplina 
iswavleba, rogorc profesiul saswavleblebSi (agro da mediasfero), ise 
univeristetebSi, imisTvis rom miiRon profesionali mediamuSakebi, romlebic 
SeZleben soflis meurnebis sakiTxebis siRrmiseul gaSuqebas, mosaxleobis 
ganaTlebas, organizebis xelSewyobas, ukukavSiris miRebas da asaxvas dargis 
ganviTarebaze. 

    saswavlo kurikulumebSi am dargoblivi Jurnalistikis mTavari ganmasxvavebeli 
niSani – pozitiuli, saWiro Jurnalistikaa, rac gulisxmobs miznobrivi 
auditoriisTvis, auditoriasTan erTad imgvari mediakontentis warmoebas, romelic 
saWiroa dargis Semdgomi ganviTarebisTvis da romelic calkeul glexs-fermers 
Sromisken da meti efeqtis miRebisken waaxalisebs. 
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II. 2. publikaciebi: 
ბ) ucxoeTSi 

statiebi 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis nomeri 

gamocemis adgili, 
gamomcemloba 

g
ve
r
d
eb

is
 

r
ao

d
en
o
b
a 

1. Nino 
Chalaganidze 

Coverige of 
Children Issues in 
Modern Georgian 
Media 

Refereed International Journal of 
Multidisciplinary Thoughts, 5 (3) 2015 
CD-ROM  ISSN: 2156-6992 
2015 Volume 05, Number 03 
 
http://www.internationaljournal.org/ 
http://www.internationaljournal.org/boston.htm 

aSS, bostoni, 
harvardis 
universiteti, 
Refereed International 
Journal of 
Multidisciplinary 
Thoughts, 5 (3) 2015 
Universitypublications.net  
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2. nino 
WalaganiZe; 
daviT 
ZiZiSvili 

saswavlo 
multimedia 
centris 
marTvis 
Taviseburebeb
i umaRles 
saganmanaTleb
lo 
dawesebuleba
Si (Tbilisis 
universiteteb
is magaliTze) 

 

saerTaSoriso samecniero 
konferencis masalebi: 
,,kultura da xelobvneba: 
kvleva da marTva” 

saqarTvelo, 
baTumi, 2015 

8 

anotaciebi qarTul enaze 

     ბავშვთა საკითხების გაშუქება თანამედროვე ქართულ მედიაში 

(საკვლევი პერიოდი: 2014 წლის იანვარი-ივნისი) 

      ჟურნალისტს მეტაფორულად მეოთხე ხელისუფლების წარმომადგენელს, საგუშაგოზე მდგომ 

„მოდარაჯე ძაღლს“ უწოდებენ. ყველა ეს დეფინიცია ადამიანის უფლებათა დაცვას უკავშირდება. 

სწორედ ადამიანი, მოქალაქეა ის ამოსავალი წერტილი, რომლის საკეთილდღეოდ იღწვიან 

ჟურნალისტები. ისინი საზოგადოების თვალის, ყურისა და ხმის როლს ასრულებენ, საზოგადოების 

ყურადღებას ამახვილებენ ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებისა და ადამიანის უფლებათა 

დარღვევის ფაქტებზე და ხშირად, ამის გამო, თავს  საფრთხეშიც იგდებენ. თავიანთი პროფესიის 

წყალობით, ჟურნალისტებს შეუძლიათ მოუწოდონ მთავრობებსა და საზოგადოებრივ 

ორგანიზაციებს, გაატარონ ხალხის ცხოვრების გაუმჯობესებისაკენ მიმართული რეფორმები.  

    წარმოდგენილი ნაშრომი ჩვენი საზოგადოების ყველაზე მოწყვლადი და სენსიტიური წევრების - 

ბავშვებთან დაკავშირებული საკითხების გაშუქებას ეხება. ჩვენი მიზანია თანამედროვე ქართულ 

მედიაში ბავშვთა საკითხების პროფესიული გაშუქების შესწავლა; გაშუქებული მასალების ბაშვთა 

აღიარებულ უფლებებთან, ეთიკურ ნორმებთან, პროფესიულ სტანდარტებთან შესაბამისობის 

დადგენა და ანალიზი.   

     კვლევის ობიექტი ექვსთვიანი პერიოდის მანძილზე გამოქვეყნებული/ეთერში გადაცემული ყველა 

ის მასალაა, რომელიც ბავშვების მდგომარეობას შეეხება და, თავისი შინაარსით, ეწინააღმდეგება ან 

პირიქით, ეთანხმება და იცავს არსებულ პროფესიულ სტანდარტს. შედეგად კი გამოვლენელია ის 

ტენდენცია, რომელიც ჩვენს მედიას მითითებული თვეების მანძილზე ახასიათებდა. მონიტორინგი 

http://www.internationaljournal.org/
http://www.internationaljournal.org/boston.htm
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მოიცავს კვლევის როგორც რაოდენობრივ, ისე თვისებრივ მახასიათებლებს.  

     თემის აქტუალობა კი მისივე პრობლემურობითაა განპრობებული.  

 

     Coverage of Children Issues in Modern Georgian Media (Research period: January-June 2014) 

   Metamorphically journalists are called representatives of the fourth branch of government, 
“watchdogs” permanently standing on the post.  All these definitions are related to protection of human 
rights.  A human being, a citizen is the starting point for the benefit of who journalists work.  They play 
the role of eyes, ears and voice of society, bring public attention to facts of violation of human rights and 
abuse of power and as result, quite often face risks for themselves.  Through their profession journalists 
are able to call on governments and public organizations to implement reforms aimed at improvement of 
level of life of people.   

    The presented work concerns the coverage of issues related to the most vulnerable and sensitive 
members of our society – children.  Our goal is to study professional coverage of children issues by 
Georgian media; identification and analysis of compliance of covered materials with recognized rights of 
children, ethical norms and professional standards.   

     Object of research will be all the children situation related materials published/broadcasted during a 
six-month period, which by content contradict or on the contrary comply with existing professional 
standards.  As result we identify the tendency which characterized our media during the research months.  
Monitoring includes both qualitative and quantitative characteristics of research.   

     Importance of the topic selected by us for research is reasoned by its own problematic nature. 

saswavlo multimedia centris marTvis Taviseburebebi umaRles 
saganmanaTleblo dawesebulebaSi (Tbilisis universitetebis magaliTze) 

Tanamedrove epoqaSi, saxelovnebo dargebis swavlebis procesSi, studentebisaTvis 
praqtikuli unarebis ganviTarebas mniSvnelovani adgili uWiravs. Teoriul codnaze 
dafuZnebuli praqtikuli unarebi kvalificiuri kadris momzadebisa da dargis 
ganviTarebis yvela winapirobas qmnis. 

axali teqnologiebis ganviTareba zrdis moTxovnas iseTi unarebis mqone 
Jurnalistebze, romlebic axerxeben muSaobas multiplatformebisTvis - SeuZliaT 
erTdroulad rogorc teqstis, ise audio da videoproduqciis warmoeba da metic, 
SeuZliaT grafikis, teqstisa da audio vizualis iseTi saxiT gaerTianeba da 
gavrceleba, rom gasagebi iyos yvela SesaZlo platformisTvis: vebisTvis, 
mobilurebisTvis, socialuri qselebisTvis, presisTvis, radiosa da televiziisTvis, 
audio da videokastisTvis.  

Saswavlo multimedia centris mizani da funqciac isaa, rom studentebi ukeT 
gaerkvnen JurnalistikaSi danergil axal teqnologiebSi da am teqnologiebis 
gamoyenebiT  Jurnalisturi nawarmoebis momzadebisa da gavrcelebis formebSi. 

aRniSnuli procesi Zalze mniSvnelovania iseT saxelovnebo disciplinebis 
swavlebisaTvis, rogorebicaa: tele-kino reJisura, satelevizio, radio da foto-
Jurnalistika, audio-vizualuri xelovneba, sagamomcemlo sistemebi da samontaJo 
programebi da sxv.  

komerciuli (mogebaze orientirebuli) telestudiebisagan gansxvavebiT, saswavlo 
media centrebis marTvisas, gasaTvaliswinebelia rigi sakiTxebisa, romlebmac unda 
uzrunvelyon praqtikuli unarebis miRebis integrireba erTian saswavlo procesSi. 
Sesabamisad, Tanamedrove audio-vizualuri xelovneba kargad organizebul saswavlo 
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processa da misi teqnikuri uzrunvelyofisaTvis saWiro Sesabamis bazas saWiroebs. 

naSromi warmoadgens TbilisSi moqmedi akreditirebuli umaRlesi saganmanaTlebo 
dawesebulebebis magaliTebze Tanamedrove saswavlo telestudiebis marTvis 
sakiTxebis kvlevas. Cveni mizani muSaobis optimaluri sistemis Seqmna da 
saganmanaTleblo wreebisaTvis SeTavazebaa. 

naSromSi ganxilulia Semdegi sakiTxebi: studiis aRWurva, personalis SerCeva, 
saswavlo procesis dagegmva, audio-vizualuri produqtis Seqmnis procesi da 
Taviseburebebi. 

 
 

III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 Tanaorganizatori da 
momxsenebeli: 
 
n. WalaganiZe 
 
sruli informacia ix. 
bmulze: 
http://www.ciu.edu.ge/news/1445498
334%E1%83%A1%E1%83%90%E1
%83%9B%E1%83%94%E1%83%A
A%E1%83%9C%E1%83%98%E1%
83%94%E1%83%A0%E1%83%9D-
%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83
%9B%E1%83%98%E1%83%9C%E
1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9
8  

Mmediapropaganda: 
istoriuli rakursi da 
Tanamedroveoba 
(satelevizio 
dokumentalistikis 
magaliTze) 

ivane javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis 
saxelmwifo 
universitetisa da 
kavkasiis saerTaSoriso 
universitetisa 
erToblivi samecniero 
seminari,  
saqarTvelo, Tilisi, 
ksu, 17 oqtomberi, 2015. 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

   media-vizualuri komunikaciebis semiotika da kognitur-diskursiuli formebi 
cvalebadi kategoriebia. es ganpirobebulia rogorc sazogadoebis politikur-
socialuri ganviTarebiT aseve teqnologiuri saSualebebis novaciiTac. yovelive es 
raRa Tqma unda sakomunacio sistemaSi, mediis propagandistul formebzec axdens 
gavlenas. 

  kvlevebma aCvena, rom Cveni warmodgena samyaroze mxolod 10%-iT eyrdnoba piradi 
gamocdilebiT miRebul codnas. danarCeni modis wignebze, Jurnal-gazeTebze, 
televiziasa da kinoze, internetze.  masobrivi komunikaciis es saSualebebi 
Tanamedrove adamianis cnobierebis ganuyofeli komponentebia, romlebic  mis 
kulturasa da Semecnebas ayalibebs garkveuli Sefaruli Tu Seufaravi formebis 
saSualebiT.  

   vizualuri komunikaciebis enisa da formebis cvalebadobaze saubrisas 
aRsaniSnavia, rom totalitaruli reJimis dros masobrivi cnobierebis swor 
orientaciaSi, didi roli iTamaSa 60-80-iani wlebis qarTulma kinematografiis 
mxatvrulma Janrebma.  

  naSromSi ganxilulia ramdenime konkretuli magaliTi:  „robotebis brZolebi“, 

http://www.ciu.edu.ge/news/1445498334%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98
http://www.ciu.edu.ge/news/1445498334%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98
http://www.ciu.edu.ge/news/1445498334%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98
http://www.ciu.edu.ge/news/1445498334%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98
http://www.ciu.edu.ge/news/1445498334%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98
http://www.ciu.edu.ge/news/1445498334%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98
http://www.ciu.edu.ge/news/1445498334%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98
http://www.ciu.edu.ge/news/1445498334%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98
http://www.ciu.edu.ge/news/1445498334%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98
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„elene rubinSteinis kosmetikuri imperia“, „fli marketi“, „saTamaSos istoria“, 
„Crdilebis Teatri“,  „eleqtronuli musika“da sxv.).  

 
 

IV. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetisა da grantebis gareSe  
Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 
 
1 
 

 

bakalavriatis, 
magistraturisa da 
doqtorantuis 
studentTa 
saerTaSoriso 
samecnieri konferenciis 
saorganizacio 
komitetis 
Tavmjdomareoba 

nino 
WalaganiZe 

saorganizacio 
komitetis 
wevrebis 
Sesaxeb 

informacia ix. 
Bmulze: 

http://www.ciu.edu.
ge/page/conf_reg/la

ng/ge  
 

sauniversiteto 
dafinanseba 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 
Sedegebi (qarTul enaze) 

   konferencia miznad isaxavda: 

  saqarTvelosa da sazRvargareTis umaRles skolebs Soris erTiani 
akademiuri garemos ganviTarebis xelSewyobas;  

  bakalavriatis, magistraturisa da doqtoranturis studentTa 
samecniero saqmianobis stimulirebas;  

 studentebisa da profesor-maswavleblebs Soris kontaqtebis damyareba, 
interpersonaluri urTierTobebis xelSewyobas; 

 TanamSromlobiT gamocdilebis gaziareba da kolegebTan warmatebuli 
praqtikis ganxilvis saSualebas. 

konferenciis muSaobaSi monawileoba miiRe samive safexuris 198 
studentma saqarTvelosa da ucxoeTis umaRlesi skolebidan. Fsamecniero 
forumis dasasrul gamoqveynda Tezisenis samenovani krebuli.  

 

 
 
 

 

http://www.ciu.edu.ge/page/conf_reg/lang/ge
http://www.ciu.edu.ge/page/conf_reg/lang/ge
http://www.ciu.edu.ge/page/conf_reg/lang/ge


danarTi 

nodar belqania 

 samecniero erTeulis (departamenti, inსtituti, ganyofileba, laboratoria) 

dasaxeleba: interdisciplinuri departamenti 

* samecniero erTeulis xelmZRvaneli:  

 samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

profesori guguli maRraZe, 

profesori nodar belqania, 

profesori revaz jorbenaZe, 

asistent-profesori vaJa tuRuSi. 

 

 
II. 1. publikaciebi: 

ა) saqarTveloSi 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 
 
 
 

Nnodar 
belqania 

Adamiani 
aRmosavleTis 
da dasavleTis 
civilizaciebSi. 
filosofiur-
Teologiuri 
mimomxilveli 

4 Tbilisi. Tsu-
s 

gamomcemloba 

12 

anotaciebi qarTul enaze 

statiaSi ganxilulia adamianis gageba aRmosavleTis da dasavleTis 
qristianobaSi, gaanalizebulia rigi mniSvnelovani arqetipebisa, romlebic 

ganasxvavebs am or istoriulad erTmaneTTan dakavSirebul da xSirad 
dapirispirebul msoflio regionebs. ganxilulia maTi Zlieri da susti 

mxareebi, maTi Taviseburebebi, diofizitoba da monofizitoba, aRmosavleTis 
swrafva sulierisken da dasavleTisa fizikur-materialurisken, 

aRmosavleTis koleqtivizmi da dasavleTis individualizmi, drois da 
sivrvis aRqma aRmosavleTsa da dasavleTSi, istoriisadmi maTi 

damokidebuleba, pirovnebis aRqma, aRmosavleTis istoriuli unari msoflio 
religiebis Seqmnisa da dasavleTis unari mecnierebebis Seqmnisa, erTmaneTTan 
Sedarebuli da gaanalizebulia dasavleTi, rogorc faqtebis kultura da 

aRmosavleTi, rogorc interpretaciis kultura. bolos mokled ganxilulia 
saqarTvelos swrafva dasavleTisken da aq mimdinare transformaciis 

procesi. 
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III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
 
 
 

Nnodar belqania Tavisuflebis 
cnobierebis warmoSoba 
da Tavisuflebis 
gancda 
 
 
 
 

saerTaSoriso 
interdisciplinuri 

konferencia 
“Tavisuflebis idea 
RvTismetyvelebaSi, 
filosofiasa da 

socialur 
mecnierebebSi”. foTi, 3 

seqtemberi, 2015 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

adamians Tavisuflebis cnobiereba Camouyalibda istoriuli ganviTarebis 
manZilze. Aantikurobamde misi cnobiereba miTologiuri iyo, rac mas ar 
aZlevda saSualebas gaecnobierebina da ganecada sakuTari Tavisufleba. 

Tavisuflebis ganviTarebis winapiroba iyo logikuri, abstraqtuli 
azrovnebis ganviTareba, rac Zvel saberZneTSi daiwyo da Sua saukuneebis 
Semdeg gansakuTrebiT axal droSi gaZlierda. kulminacias Tavisuflebis 

cnobierebam miaRwia Tanamedrove epoqaSi. moxsenebaSi ganxiluli iyo 
Tavisuflebis gageba piko dela mirandolasTan, fridrix SilerTan, nikolai 
berdiaevTan, erix fromTan, viqtor franklTan, merab kostavasTan da meoce 

da ocdameerTe saukunis fsiqoTerapiaSi da neirofsiqologiaSi. 

 
 

 

 

 



danarTi 

revaz gaCeCilaZe 

 samecniero erTeulis (departamenti, inსtituti, ganyofileba, laboratoria) 

dasaxeleba: sazogadoebrivi geografiis departamenti 

* samecniero erTeulis xelmZRvaneli: giorgi gogsaZe 

 samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

profesori revaz gaCeCilaZe, 

profesori giorgi gogsaZe, 

profesori ioseb saluqvaZe, 

profesori vaJa lorTqifaniZe, 

asocirebuli profesori valerian meliqiZe,  

asocirebuli profesori nino pavliaSvili,  

asocirebuli profesori Tamar dolbaia, 

asocirebuli profesori ia iaSvili, 

asocirebuli profesori marina bokeria, 

asocirebuli profesori anzor saxvaZe, 

asistent-profesori giorgi kvinikaZe, 

asistent-profesori vladimer CxaiZe, 

asistent-profesori baadur wereTeli. 

 
 

II. 1. publikaciebi: 
ა) saqarTveloSi 

monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

 revaz gaCeCilaZe, 
giorgi bagrationi  
nino bagrationi, 
parmenmargvela-
Svili 

asori qarTuli 
Zegli 

sazRvargareT 

Tbilisi, 
nekeri 

280 

anotaciebi qarTul enaze 

wignSi warmodgenilia saqarTvelos farglebs gareT – TurqeTSi, somxeTSi, 
azerbaijanSi – mdebare qarTuli xuroTmoZRvrebis 102 Zeglis mokle 
aRweriloba da maTi  samganzomilebiani fotoebi, romlebic Sesrulda 2012-
2014 wlebis eqspediciebis dros. 
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statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 

revaz 
GgaCeCilaZe 

 
 
 

revaz 
GgaCeCilaZe 

 
 
 

revaz 
GgaCeCilaZe  

israeli – 
uZlieresi 
pataraTa 
Soris 

 
2015 wlis 
zafxulis 
protesti 
somxeTSi  

 
TurqeTis 
sagareo 

politikis 
dinamika 21-e 
saukunis 

dasawyisSi 

“Cemi samyaro” 
N10, 2015 

 
 
 

“eqspertis 
azri” 

N41, 2015 
 
 

“qarTuli 
diplomatia” 

2015 
 

Tbilisi  
 
 
 
 

Tbilisi 
 
 
 
 
 

Tbilisi 

10 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 

anotaciebi qarTul enaze 

1. statiaSi ganxilulia israelis saxelmwifos winaistoria, misi warmoSobis 
Sida da sagareo faqtorebi, am saxelmwifos ganviTareba da misi urTierTo-
bebis dinamika mezobel arabul qveynebTan me-20 da 21-e saukuneebSi. 

 
2. statiaSi ganxilulia 2015 wlis zafxulSi somxeTis respublikaSi ganvi-
Tarebuli masobrivi sicialuri protesti eleqtroenergiis tarifis mkveTri 
zrdis gamo. gakeTebuli iyo ramdenime prognozi, Tu rogor ganviTardeboda 
movlenebi politikur WrilSi da ra implikacia eqniboda maT saqarTvelo-
saTvis  (prognozebi gamarTla: protesti male Caqra; saqarTveloze mas ara-
viTari gavlena ar mouxdenia). 
 
3. statiaSi ganxilulia TurqeTis respublikis sagareo politikis 
ZiriTadi aspeqtebi 2001-2014 wlebSi. naCvenebia, rom TurqeTis mmarTveli 
“ganviTarebisa da samarTlianobis” partiis sagareo politikis lozungi 
“nulovani problemebi mezoblebTan” Tavidanve ganwiruli iyo 
warumateblobisaTvis, rac dadasturda kidec 2009 wlidan, rodesac TurqeTma 
problemebi Seiqmna israelTan, 2012 wlidan – rodesac mZime problemebi 
gaCnda siriasTan urTierTobaSi, 2013 wlidan, rodesac gafuWda TurqeTis 
urTierToba egviptesTan.   

 

III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
 
 
 

revaz gaCeCilaZe saqarTvelos  
geopolitikuri 

konteqsti 
 
 

2015 wlis 13 noemberi, 
Tbilisi 

I saerTaSoriso 
konferencia “politika 

kavkasiis garSemo” 
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moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

   moxsenebaSi ganxiluli iyo Sida da sagareo politikuri viTareba saqarT-
velos mezobel qveynebSi – ruseTSi, somxeTSi, azerbaijansa da TurqeTSi da 
Sefasda maTi mniSvneloba saqarTvelosaTvis.  

 

b) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
 
 
 

revaz GgaCeCilaZe ruseTis geopolitika 
samxreT kavkasiaSi  

(Russia’s Geopolitics in the 
South Caucasus) 

2015 wlis 19-20 
oqtomberi, 

pavia (italia). 
saerTaSoriso 

konferencia “evropa-
ruseTi: krizisidan 

dialogisaken” 
(Europa-Russia: dalla crisi al 

dialogo) 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

    moxsenebaSi ganxiluli iyo ruseTis zogadi sagareo politikuri da 
samxedro doqtrinebi da am saxelmwifos gansxvavebul urTierToba samxreT 
kavkasiis sam saxelmwifosTan. xazi gaesva ruseTis aneqsionisturi politikis 
miuReblobas saqarTvelos mxridan. 

 

 
 



danarTi 

revaz jorbenaZe 

 samecniero erTeulis (departamenti, inსtituti, ganyofileba, laboratoria) 

dasaxeleba: interdisciplinuri departamenti 

* samecniero erTeulis xelmZRvaneli:  

 samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

profesori guguli maRraZe, 

profesori nodar belqania, 

profesori revaz jorbenaZe, 

asistent-profesori vaJa tuRuSi. 

 
 

II. 1. publikaciebi: 
ა) saqarTveloSi 

statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 
 
 
 

revaz 
jorbenaZe, 

nata 
mefariSvili 

“transis 
mdgomareobis 

miRwevis 
simboluri 
markerebi 
qarTul 

SelocvebSi”, 
“sovrce, 

sazogadoeba, 
politika” – 

meore 
saerTaSoriso 
samecniero 
konferencia, 
samecniero 
Sromebis 

krebuli N# 2, 
25 – 27 ivnisi, 

2014.  

samecniero 
Sromenis 

krebuli # 2. 

saqarTvelo, 
ivane 

javaxiSvilis 
saxelobis 
Tbilisis 

saxelmwifo 
universitetis 
gamomcemloba. 

2015 

523 – 534. 

anotacia 

“naSromSi ganxilulia qarTuli xalxuri Selocvebis kvleva fsiqologiuri 
TvalsazrisiT. SelocvebSi simboluri markerebiT xorcieldeba zemoqmedeba 
avadmyofze. EselocvebiT iqmneba  komunikaciis specifiur veli. Selocvis 
teqsti da Sesabamisi rituali CarevisTvis mniSvnelovania. transuli 
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mdgomareobis aRsawerad gamoyenebulia milton eriqsonis modeli, romelSic 
verbalur mxares eqceva yuradReba. simboluri markerebi Tanmdevia 
ritualuri ceremoniis da Seicavs Semdegs: stiqiebs (Hhaers, cecxls, wyals, 
rkinas), agarozebs, temporalur da periodul procesebs, gansxvavebuli 
produqtebis da mcenareebis gamoyenebas samkurnalod, ZiriTad moqmedebebs 
(Selocva sruldeba simReriT, iyeneben sxvadasxva saxis moZraobebs da a.S.). 
es simboluri markerebi exmareba Semlocvels avadmyofis transul 
mdgomareobaSi gadasayvanad. Selocva Tavisi SinaarsiT SesaZlebelia 
bundovani, urTierTgamomricxavi iyos, magram is yovelTvis kavSirSia 
aracnobierTan. swored aseT dros gamoiyeneeba magiuri sityvebi, romelic 
xels uwyobs “kvlavdabadebas” da  axali xedvis Camoyalibebas sakuTar Tavze 
da garemoze.”  

 

 

III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
 
 
 

revaz jorbenaZe, nata 
mefariSvili 

 
“empaTiis roli 
komunikaciis procesSi” 
 
 
 

IKIKI saerTaSoriso 
samecniero konferencia. 
“sivrce, sazogadoeba, 
politika – socialuri 
da sivrciTi mobiloba” 

25 – 27 invisi 2015, 
saqarTvelo, Tbilisi. 
Ivane javaxiSvilis 

saxelobis Tbilisis 
saxelmwifo 
universiteti. 

 Aanotacia  

“naSromSi ganxilulia empaTiis cnebis meTodologiuri, meToduri da 
praqtikuli mniSvneloba. empaTiis cnebis gamoyeneba sxvadasxva fsiqologiuri 
da fsiqokonsultaciuri Teoriis TvalTaxedviTaa ganxiluli. Kkonkretulad 
ki komunikaciis procesSi konsultantsa da klients Soris mimarTebebi. 
empaTia ganxilulia, rogorc gancda, gageba da damokidebuleba. empaTiuri 
gageba kritgikuladaa Sefasebuli anu rogor vwvdebiT sxvis emociebs, 
grZnobebs da ra saxiT avlens is Tavs urTierTobaSi. Aaseve yuradReba 
gamaxvilebulia empaTiis gavlenis Sedegze da im procesze, romelic 
emociuri atmosferos Seqmnas uwyobs xels.” 

 
 

 
 

 

 



danarTi 

salome dundua 

 samecniero erTeulis (departamenti, inსtituti, ganyofileba, laboratoria) 

dasaxeleba: politikis mecnierebis departamenti 

* samecniero erTeulis xelmZRvaneli: malxaz macaberiZe 

 samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

profesori malxaz macaberiZe, 

profesori aleqsandre kuxianiZe, 

profesori korneli kakaCia, 

asocirebuli profesori nana maWaraSvili,  

asocirebuli profesori salome dundua,  

asocirebuli profesori gia JorJoliani, 

asistent-profesori zviad abaSiZe, 

asistent-profesori valerian doliZe, 

asistent-profesori avTandil tukvaZe, 

asistent-profesori aleqsandre wurwumia. 

 
 

II. 1. publikaciebi: 
ა) saqarTveloSi 

statiebi 
 

# 
 

avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebu-
lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 
 
 
 

1. salome 
dundua 

 
“socialuri 

politika da 

Tanamedrove 

saqarTvelo”; 

konferenciis 

masalebis krebuli: 

moqalaqe da  

samoqalaqo 

CarTuloba 

saqarTveloSi 

damoukideblobidan 

23 wlis Semdeg 

 Tbilisi, 2015 10 
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 2. salome 
dundua 

“Tanamedrove 

saqarTvelos 

socialuri 

moZraobebis 

zogierTi aspeqti” 

“moqalaqe da 

samoqalaqo 

ganaTleba 

postsocialistur 

saxelmwifoebSi”, 

saerTaSoriso 

konferenciis 

masalebi 

 Tbilisi, 2015 19 

1. anotaciebi qarTul enaze 

    მოცემულ სტატიაში მიმოხილულია თანამედროვე მსოფლიოში არსებული 

სოციალური სახელმწიფოს იდეის პრაქტიკული განხორციელებები. განხილულია 

სოციალური სახელმწიფოს იდეისადმი არსებული კრიტიკა - ნეოლიბერალური და 

კონსერვატორული დისკურსიდან გამომდინარე. სტატიაში სოციალური სახელმწიფოს 

რამდენიმე ძირითადი ატრიბუტის (კერძოდ: დემოკრატიის განვითარების ხარისხი, 

მაკროეკონომიკური განვითარება, სამოქალაქო სექტორის სიძლიერე, სახელმწიფოს 

სოციალურად ორიენტირებული პოლიტიკა და ა.შ) განხილვის მაგალითზე 

გაანალიზებულია ამ მხრივ საქართველოს რეალობა და პერსპექტივები.   

 

 

2. საქართველოში სოციალური მოძრაობების შესწავლა საკმაოდ ახალი თემაა, თუმცა 

მოცემული საკითხი დასავლურ სამეცნიერო წრეებში საკმაოდ პოპულარული და კარგად 

გაანალიზებულია.    

       სტატიაში განხილულია სოციალური მოძრაობის არსი და მისი ტიპები. ძირითადად 

გაანალიზებულია საქართველოში განვითარებული სოციალური აქტივიზმის შემდეგი 

მიმართულებები: ისტორიული და კულტურული ძეგლების დაცვა;  გარემოსდაცვითი 

აქტივობები; დაქირავებულთა უფლებების დაცვისკენ მიმართული აქტივიზმი; 

ამასთანავე, ერთმანეთისგან გამიჯნულია ე.წ. რურალური და ურბანული ტიპის 

აქტივიზმი და განხილულია თითოეული მათგანისთვის შესაბამისი შემთხვევები: 

ხუდონჰესისა და გუდიაშვილის სკვერის მაგალითებზე. 
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III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
1 
 
 

salome dundua “socialuri politika da 

Tanamedrove saqarTvelo”;

  

 
 
 

Tbilisi, Tsu I korpusi, 
2015 w.  

2 salome dundua “Tanamedrove 

saqarTvelos 

socialuri 

moZraobebis zogierTi 

aspeqti” 

 

Tbilisi, Tsu, I 
korpusi, 2015  

3 salome dundua „ eTnikuridan 

samoqalqo 

nacionaizmamde, 

saqarTvelosm politika 

1990 wlidan dRemde“ 

2015 wlis 6-7 ivnisi, 
Tsu 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

1. მოცემულ მოხსენებაში განვიხილეთ თანამედროვე მსოფლიოში არსებული სოციალური 

სახელმწიფოს იდეის პრაქტიკული განხორციელებები. განხილულია სოციალური 

სახელმწიფოს იდეისადმი არსებული კრიტიკა - ნეოლიბერალური და კონსერვატორული 

დისკურსიდან გამომდინარე. სტატიაში სოციალური სახელმწიფოს რამდენიმე ძირითადი 

ატრიბუტის (კერძოდ: დემოკრატიის განვითარების ხარისხი, მაკროეკონომიკური 

განვითარება, სამოქალაქო სექტორის სიძლიერე, სახელმწიფოს სოციალურად 

ორიენტირებული პოლიტიკა და ა.შ) განხილვის მაგალითზე გაანალიზებულია ამ მხრივ 

საქართველოს რეალობა და პერსპექტივები.   

2. საქართველოში სოციალური მოძრაობების შესწავლა საკმაოდ ახალი თემაა, თუმცა 

მოცემული საკითხი დასავლურ სამეცნიერო წრეებში საკმაოდ პოპულარული და კარგად 

გაანალიზებულია.    

      მოხსენებაში განვიხილეთ სოციალური მოძრაობის არსი და მისი ტიპები. ძირითადად 
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გაანალიზებულია საქართველოში განვითარებული სოციალური აქტივიზმის შემდეგი 

მიმართულებები: ისტორიული და კულტურული ძეგლების დაცვა;  გარემოსდაცვითი 

აქტივობები; დაქირავებულთა უფლებების დაცვისკენ მიმართული აქტივიზმი; ამასთანავე, 

ერთმანეთისგან გამიჯნულია ე.წ. რურალური და ურბანული ტიპის აქტივიზმი და 

განხილულია თითოეული მათგანისთვის შესაბამისი შემთხვევები: ხუდონჰესისა და 

გუდიაშვილის სკვერის მაგალითებზე. 

3. დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან 24 წლის შემდეგაც კი ძნელია საქართველოს 

პოლიტიკურ და საჯარო დისკურსს ფართო საზოგადოებივ მონაწილეობზე დაფუძნებული 

კონსოლიდირებული, პლურალისტური კულტურა ვუწოდოთ. კომუნიზმის მარცხის 

შემდეგ სოციალურ და პოლიტიკურ პრობლემებთან ერთად  თავი გარკვეული ტიპის 

რელიგიურ - ეთნიკურმა პრობლემებმაც იჩინა. არცთუ მძლავრი დემოკრატიული 

ინსტიტუტები ვერ ახერხებენ საზოგადოების ერთიან, სამოქალაქო ერთობად 

ტრანსფორმირებას და, შესაბამისად, ეთნიკური ნაციონალიზმის ნაცვლად სამოქალაქო 

ნაციონალიზმის წარმოქმნას.   

სამოქალაქო ნაციონალიზმსა და სამოქალაქო ერის ცნებაზე საუბრისას, ძირითადად, შემდეგ 

პრინციპებს გამოყოფენ: ა) ეთნიკური, რელიგიური, რასობრივი და სხვა ტიპის იდენტობების 

მეორე პლანზე მოქცევა და იდენტობის მოქალაქეობის ცნებაზე დაფუძნება. ბ)საერთო 

სოციალურ-ეკონომიკური სივრცის ჩამოყალიბება, სადაც მოქალაქეებს გაუჩნდებათ 

ინტეგრირებულობის განცდა და საკუთარ თავს მოიაზრებენ მის შემქმნელ, მამოძრავებელ 

ძალად. გ) ლოიალობა სახელმწიფოსადმი, როგორც ერის ინტერესების დამცველი 

ორგანიზმისადმი; სახალხო სუვერენიტეტის კონცეფციის პრაქტიკული რეალიზების 

შესაძლებლობა. 

 

 

b) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 
 

salome dundua 1. socialuri saxelmwifos 

mSenebloba: saqarTvelos 

magaliTi  

 

2015 wlis 19 noemberi, 
praRa 
 

2. salome dundua “kulturuli 

mravalferovneba 

saqarTveloSi: 

2015 wlis 20-21 noemberi, 
praRa 
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problemebi da 

perspeqtivebi” 

3. salome dundua “muslimi qarTvelebi 

da integraciis procesi: 

mefis ruseTidan 

dRemde” 

2015 wlis 26-29 agvisto, 
vilniusi 
 

    

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

1. საერთაშორისო კონფერენცია  სახელწოდებით  „სახელმწიფო და სახელმწიფოს

შესაძლებლობები, დემოკრატია და განვითარება“   ჩატარდა ჩეხეთში, ქალაქ პრაღაში, 

2015 წლის 19 ნოემბერს. ჩემი მოხსენების სათაური იყო „სოციალური სახელმწიფოს

მშენებლობა: საქართველოს შემთხვევა“. მიმდინარე წლის მანძილზე ჩემი სამეცნერო

კვლევა ეხებოდა საქართველოში სოციალური სახელმწიფოს მშენებლობის იდეას, 

რომლის საფუძველზეც იქნა აღნიშნული საკონფერენციო მასალა მომზადებული.  

 

 

2. მულტიკულტურალიზმის იდეა მეოცე საუკუნის მსოფლიოში პოპულარობით

სარგებლობს. მოცემული იდეის გარშემო არსებული სხვადასხვა შეხედულების

მიუხედავად, თანამედროვე მსოფლიოში ყველა თანხმდება იმაზე, რომ დღეს

სახელმწიფოთა დიდ ნაწილს სწორედ მულტიკულტურალიზმის პირობებში უწევს

ცხოვრება.  მოცემული იდეა კიდევ უფრო აქტუალური გახდა უკანასკნელი

მოვლენების ფონზე: სირიის ომი და ახლო აღმოსავლეთში განვითარებული

მოვლენები, ლტოლვითა ნაკადის ზრდა ევროპაში და ა. შ. 

 მულტიკულტურალიზმი, როგორც იდეა, საქარათველოშიც გავრცელებულია, თუმცა

ის არასდროს ყოფილა ისეთივე პოპულარული, როგორც ეს მაგალითად დასავლეთ ევროპულ

ქვეყნებში. 

საქართველო რეალურად, მრავალკულტურული სახელმწიფოა, რომელშიც სხვადასხვა ეთნო-

რელიგიური თემები ერთმანეთის გვერდი-გვერდ თანაცხოვრობს. საბჭოთა კავშირის დაშლის

შემდეგ ქვეყანამ სხვა ბევრ პრობლემასთან ერთად ეთნო რელიგიური კუთხით არსებული

ურთიერთუნდობლობაც მიიღო. საქართველოს  თუ სურს რომ ააშენოს ჭეშმარიტად

დემოკრატიული და ლიბერალური, ევროპული ტიპის  სახელმწიფო - მას მოუწევს არსებული

ეთნო-რელიგიური მრავალფეროვნების შესაბამისად, სახელმწიფოებრივი პოლიტიკის

გატარება, რა მიმართულებითაც უკვე გადაიდგა არაერთი ნაბიჯი, თუმცა მოცემული
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პოლიტიკა ჯერაც არაა თანმიმდევრული სახის, რაც ბუნებრივია, რელიგიური და ეთნიკური

კუთხით დაახლოებისა და ინტეგრაციის სტრატეგიას გარკვეულ წინაღობებს უქმნის. 

 

 

3. მე-19 საუკუნეში ილია ჭავჭავაძის თაოსნობით წარმოქმნილ თანამედროვე ერის

დისკურსში, მთავარ ამოცანას წარმოადგენდა ქართველის ერის, როგორც ეთნო-

კულტურული წარმონაქმნის საზღვრების დადგენა და შემდგომში მის საფუძველზე

პოლიტიკური ავტონომიის ან უკეთეს შემთხვევაში დამოუკიდებლობის მიღწევა.   

“...ჩვენი ძმები, ჩვენი სისხლხორცი... ჩვენი ძველი საქართველო, დღეს ჩვენ შემოგვიერთდა” – ასე

გამოეხმაურა ილია ჭავჭავაძე  1877-1878 წლების რუსეთ საქართველოს ომის შედეგად აჭარის

საქართველოსთვის დაბრუნების ფაქტს. მიუხედავად იმისა რომ აღნიშნულ მოვლენამ

საყოველთაო სიხარული გამოიწვია მაშინდელ  ქართულ საზოგადოებაში და პრაქტიკულად არ

დარჩენილა არცერთი ქართველი ინტელექტუალი, რომელიც ამ მოვლენას არ გამოხმაურებოდა, 

რეალობა არც ისე მარტივი აღმოჩნდა. 

სან სტეფანოს საზავო ხელშეკრულების შემდეგ საქართველოს შემოერთებუოლი ძირძველი

ქართული ტერიტორიები თუმცა ეთნიკურად ქართველი (აჭარელი), მაგრამ რელიგიური

მრწამსით კი მუსლიმი მოსახლეობით იყო დასახლებული. რომლის ქართველ მოსახლეობასთან

ინტეგრირება და „ერთ ერად“ აღქმადობის განცდის ჩამოყალიბების პროცესი საკმაოდ რთული და

ხანგრძლივი აღმოჩნდა. 

 მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის წლებში  ფორმალიზებულ, 

სამართლებრივ დონეზე რელიგიურ (ისევ როგორც ეთნიკურ) უმცირესობებს სრული და

თანასწორი  უფლებები მიენიჭათ, რეალობა  ცოტა სხვაგვარი იყო. კვლავაც მტკივნეულ

საკითხად რჩებოდა აჭარაში მოსახლე ეთნიკურად ქართველი მუსლიმი მოსახლეობის დანარჩენ

ქართველებთან ინტეგრირება. ამ პრობლემის აქტუალობაზე მიუთითებდა ის ფაქტიც, რომ ჯერ

კიდევ კონსტიტუციის მიღებამდე ერთი წლით ადრე, 1920 წლის სექტემბერში „მახმადიანი

ქართველების“ მდგომარეობის შესასწავლად და რეკომენდაციების შესამუშავებლად რეგიონში

სპეციალური მისიით იქნა მივლინებული დამფუძნებული კრების ერთ-ერთი აქტიური წევრი, 

სოციალ დემოკრატი პეტრე გელეიშვილი.  მის მიერ საქართველოს დემოკრატიული

რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის სახელზე დაწერილ მოხსენებით ბარათში

ჩამოთვლილი და გაანალიზებულია ყველა ის მთავარი პრობლემა რაც აჭარის „მახმადიანი

ქართველების“ დანარჩენ  

ქართველებთან ინტეგრაციასა და ერთიანი სახელმწიფოებრივი თვითშეგნების ჩამოყალიბებას

უშლიდა ხელს.  
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საქართველო დღემდე რჩება ეთნო-კონფესიური თვალსაზრისით მრავალწევრიან და

ფრაგმენტირებული ქვეყანად, სადაც კვლავაც არ ან ნაკლებად არსებობს იმგვარი საჯარო

სივრცე, რომელიც ქვეყნის ტერიტორიაზე მაცხოვრებელ ყველა კონფესიურ ჯგუფს მოცემული

სახელმწიფოს მიმართ ლოიალობას და მისი თანაზიარობის შეგრძნებას გაუჩენდა. დღემდე

რჩება პრობლემა რელიგიური უმცირესობების საჯარო და საზოგადოებრივ სივრცეში

სრულფასოვანი ინტეგრაციისა.    

 

 

IV. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetisა da grantebis gareSe  
Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 
 
 
 

 

garemosdacviTi 
socialuri moZraobebi 

saqarTveloSi 
(politikis mecniereba) 

salome dundua Tamar qaraia, 
eka darbaiZe, 
qeTi murusiZe 
Ggiorgi 
munjiSvili 
Nnika Cerqezia 

Tsu Sida 
safakulteto 
granti, 
adgilobrivi 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 
Sedegebi (qarTul enaze) 

proeqtis dasrulebis procesSia 

 

 

 

 

 

 



danarTi 

fiqria asaniSvili 

 samecniero erTeulis (departamenti, inსtituti, ganyofileba, laboratoria) 

dasaxeleba: saerTaSoriso urTierTobebis departamenti 

* samecniero erTeulis xelmZRvaneli: zurab daviTaSvili 

 samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

profesori zurab daviTaSvili, 

asocirebuli profesori fiqria asaniSvili,  

asocirebuli profesori Tornike TurmaniZe,  

asocirebuli profesori sergi kapanaZe, 

asistent-profesori eka akobia, 

asistent-profesori sofio petriaSvili, 

asistent-profesori daviT macaberiZe. 

 

II. 2. publikaciebi: 
ბ) ucxoeTSi 

krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

 
 
 
 

Benyamin Poghosyan 
Arsen Avagyan 

Mikayel Avetisyan 
Phikria Asanishvili, 
Ketevan Chumbadze 

Irine Osepashvili 

Armenian – Georgian 
Relations: Challenges 

and Opportunities for the 
Bilateral Cooperation 

YEREVAN POLITICAL 
SCIENCE 

ASSOCIATION OF 
ARMENIA 2014 

ISBN 978-9939-1-
0051-7 

110 

krebulSi ganxilula somxeT saqarTvelos ormxrivi TanamSromlobis 
Taviseburebebi, gamowvevebi da perspeqtivebi. Mmimoxilulia, rogorc 
istoriuli konteqsti, ise Tanamedroveoba. Kkrebuli moicavs somxeT 
saqarTvelos ormxrivi urTerTbebis Semdeg aspeqtebs:  regionuli  

usafrTxoeba, sagareo politikis veqtorebi da samoqalaqo sazogadoeba 

 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-
lis/krebu-

lis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 
 
1 
 

Phikria  
AsanishviliPP 

 
 

“European” 
Aspiration and 
“anti Russian” 
behavior  in    

Eurasiatica Quaderni 
di studi su Balcani, 

Anatolia, Iran, 
Caucaso e Asia 

Venezia Edizioni 
Ca’ Foscari - 

Digital Publishing 
2016 

 
12 
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2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Phikria 
Asanishvili 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phikria 
Asanishvili 

P  

State Policy of 
Georgia - cultural 
Identity or 
strategy for 
survival?  
 
 
 
 
Konflikt w 
Karabachu i jego 
wpływ na 
bezpieczeństwo 

regionu 
Zakaukazia" (w 
tłumaczeniu - M. 
Dębowicza)   
 
 
 
 
 
  
Importance of 
European Union 
in foreign policy 
of Georgia after 
crises in 
Ukraine 

 

Centrale. # 5 
 
 
 
 
 
 
 

"Konflikty etniczne i 
wyznaniowe a 

funkcjonowanie 
systemów 

bezpieczeństwa 
narodowego. Wybrane 

aspekty", pod red. 
Elżbiety Szyszlak i 
Tomasza Szyszlaka,  

Krakow 2015 
 
 
 
 
 

"Wschodnioznawstwo"  
N 12 2015 

 
 
 
 

ISBN 978-88-
6969-048-8 

(ebook) 
ISBN 978-88-

6969-050-1 
(print) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uniwersytet  
Wroclawski 2015 

 (ISSN 2082-
7695). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 

1. statia exeba saqarTvelos sagareo poltikis pro evropuli veqtoris 
mniSvnelobas.  gaanalizebulia saqarTvelo ruseTis rTuli  da 
winaaRmdegobrivi urTierTobebi, rogorc istoriul kontqestSi ise 
Tamanedrove urTierTobebSi. statiaSi ganxilulia saerTaSoriso 
urTierTobebis 2 Teoriis konstruqtivizmisa da TavdacviTi realizmis 
skolebi da dasabuTebulia, rom saqarTvelos evropuli   arCevani 
ganpirobebulia ara mdenad identobis sakiTxebiT ( konstruqtivizmi), 
ramdenadac ruseTisagan arsebuli da mosalodneli muqarebisagan Tavis 
dasacavad da  mSvidobian, progresul  da megobrul sivrceSi Sesasvlelad, 
saidanac saqarTvelos teritoriul mTlianobasa da erovnul usafrTxoebas 
safrTxe ar emuqreba. ( TavdacviTi realizmi)  

2. statia yarabaRis konfliqti da misi gavlena samxreT kavkasiis regionul 
usafrTxoebaze,  exeba yarabaRis konfliqtis gadauWrelobis mizezebs. 
ganxilulia konfliqtis gavlena somxeT azerbaijanis ormxriv urTerTobebze 
da samxreT kavkaisis regionul usarTxeobaze. 

3. statia evrokavSiris mniSvneloba saqarTvelos sagareo poltikaSi ukrainis 
krizis Semdgeg exeba saqarTvelos eropuli eqtoris gardauvalobasa da 
aucileblobas. Aswve Tavad saqarTvelos mnisvnelobas evrokavSiirsaTvis. 
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III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
 
 
 

fiqria asaniSvili  
Savi zRvis regioni da 
evropis stabilurobis 
riskebi agvitos omisa 
da ukrainis krizis 
Semdeg 
 
 
 

III saerTaSoriso 
samecniero konferencia 
“sivrce, sazogadoeba, 
politika. -socialuri 
da sivrciTi mobiloba   

iv. javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis 

saxelwifo 
universiteti. socialur 

da politikur 
mecnierebaTa 

fakulteti. 25-27 ivnisi 
2015 weli 
Tbilisi  

moxseneba eZRvneboda Savi zRvis regionis mniSvnelobasa da regionuli 
usafrTxoebis gamowvevebs yirimis aneqsiis Semdeg. ganxiluli iyo is 

safrTxeebi, ris winaSec dadga nato  Savi zRvis sivrceSi yirimis ukrainis 
iurisdiqciidan  iZulebiTi  gasvliTa da ruseTis  kontroliT Savi zRvis 
aqvatoriaSi, rodesac yirimis aneqsiiT am qveyanam Savi zRvis   sivrciTi 
moculoba da kontroli  sagrZnoblad gazarda da safrTxe Seuqmna ara 

marto TurqeTis Zlierebas Saev zRvaze, aramed natosac.   

 

b) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
 
 
 

Phikria Asanishvili 
 
 
 
 

Phikria Asanishvili 
 
 
 
 
 
 

Phikria Asanishvili 
 
 
 

Importance of European Union 
in the Foreign Policy of 

Georgia. 
 
 

Historical and Modern 
dimension of bilateral relations 

of Georgia and Armenia. 
Conference-  Armenia. Una 

civiltà di frontiera.   
 
 

Perception of Europe  in 
historical and  political 

discourse of Georgia and its 
influence over foreign policy 

Warsaw East European 
conference 2014 

 
 
 

11.11. 2014 University Ca 
Foscari, Venezia 

 
 
 
 
 

UNIVERSITA DEGLI STUDI 
DI BERGAMO Piazzale S. 
Agostino, 1 – Città Alta – 
SALA CONFERENZE. 20-21 
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Phikria Asanishvili 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricerche italiane sull’Asia e sul 
Caucaso 

 
Kharabakh conflict and its 

impact over South Caucasus 
Regional Security 

Novembre 2014 
 

 
University of Wroclaw , 
Institute of International 

Relations.  Wroclaw, Poland. 
May 27-29. 2015  

 
IV. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetisა da grantebis gareSe  

Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 
 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 
 
 
 

 

Armenian – Georgian 
Relations: Challenges and 

Opportunities for the 
bilateral cooperation.  

somxeT saqarTvelos 
urTierTobebi: 
gamowvevebi da 
SesaZleblobebi 

ormxrivi 
urTierTobebisTvis. 

  
Ppolitikuri 
mecnerebebi da 
saerTaSoriso 
urTierTobebi  

somxeTis 
politikur 
mecnerebaTa 
asociacia 
somxeTi.   

socialur 
mecnierebaTa 

centri. 
Tbilisi 

saqarTvelo  
2014 weli 

Bbeniamin 
poRosiani 
istriis 

mecnerebaTa 
diqtori. 
somxeTis 

politikur 
mecnerebaTa 
asiciaciis 

aRmasrulebeli 
direqtori. 

 
arsen avagiani 

istoriis 
mecnerebaTa 
doqtori. 
erevnis 

saxelwifo 
universitetis 
saerTaSoriso 
urTerTobebis 
departamentis 
profesori.  

 
miqael 

avetisiani 
politikis 
mecnerebaTa 
doqtori. 
somxeTis 

politikur 

fridrix ebertis 
fondi. 
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mecnerebaTa 
asiciaciis 
mecnier 

TanamSromeli 
 

fiqria 
asaniSvili 
politiks 

mecnierebaTa 
doqtori. 
Tbilisis 
saxelwifo 

universitetis 
socialur da 
poliitkur 
mecnerebaTa 
fakultetis 
asocirebuli 
profesori. 

 
qeTevan WumbaZe 

moskovis 
saerTaSoriso 
urTierTobebis 

saxelwifo 
insitutis 
magistri. 
(MGIMO) 

 
irine 

osefaSvili 
oslos 

universitetis 
magistri 

mSvidobisa da 
konfliqtebis 
kvlevebSi. 
socialur 

mecnierebaTa 
centris 
mkvlevari    

 
 
 
 
 
  

kvleviTi proeqtis mizani iyo gamoekvlia somxeT saqarTvelos  ormxrivi 
urTierTobebis dinamika da xasiaTi. usafrTxoebis, sagareo politikisa da 

samoqalaqo urTerTobebis ganzomilebebi.  

 



danarTi 

Sorena TurqiaSvili 

 samecniero erTeulis (departamenti, inსtituti, ganyofileba, laboratoria) 

dasaxeleba: sociologiisa da socialuri muSaobis departamenti 

* samecniero erTeulis xelmZRvaneli: iago kaWkaWiSvili 

 samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

profesori amiran berZeniSvili, 

profesori iago kaWkaWiSvili, 

asocirebuli profesori nino durgliSvili,  

asocirebuli profesori Tamar maxaraZe,  

asocirebuli profesori lia wulaZe, 

asocirebuli profesori kaxa qecbaia, 

asocirebuli profesori lela gafrindaSvili, 

asocirebuli profesori marina burZeniZe, 

asocirebuli profesori naTela donaZe, 

asocirebuli profesori Tamar sabedaSvili, 

asistent-profesori Sorena TurqiaSvili, 

asistent-profesori Teona mataraZe, 

asistent-profesori salome namiWeiSvili, 

asistent-profesori zurab tatanaSvili.; 

 

IV. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetisა da grantebis gareSe  

Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 

# 

Sesrulebuli proeqtis 

dasaxeleba mecnierebis 

dargisa da samecniero 

mimarTulebis 

miTiTebiT 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

dafinansebis 

wyaro 

(adgilobrivi 

granti, ucxouri 

granti) 

 

 

 

 

Tanamedrove qarTuli 

sazogadoebis 

cxovrebis wesi da 

ganviTarebis 

perspeqtiva, socialuri 

mecnierebebi, 

sociologia 

nino 

durgliSvili 

amiran 

berZeniSvili, 

marina 

burZeniZe, 

naTela donaZe, 

Sorena 

TurqiaSvili, 

Teona mataraZe, 

ivane 

javaxiSvilis 

saxelobis 

Tbilisis 

saxelmwifo 

universiteti, 

miznobriv 

samecniero-
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marina 

qevxiSvili, 

ilona gogia, 

nino 

amonaSvili, 

socialur da 

politikur 

mecnierebaTa 

fakultetis 3 

magistranti da 

21 

bakalavriatis 

studenti  

kvleviTi 

programis 

farglebSi 

Semosuli 

proeqti 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 

Sedegebi (qarTul enaze) 

cxovrebis wesi, rogorc zogadi socialuri kategoria, obieqturi (cxovrebis 

pirobebi, socialuri, ekonomikuri, politikuri, samarTlebrivi 

garemo/mdgomareoba da a. S.) da subieqturi (atitudebi/damokidebulebebi, 

preferenciebi, RirebulebiTi orientaciebi, molodinebi da sxva) aspeqtebis 

sistemas warmoadgens.  

pirvel etapze moZiebul iqna samecniro literatura da kvleviTi angariSebi, 

romlebic exeboda zogadad sazogadoebis da konkretulad ki qarTuli 

sazogadoebis cxovrebis wess.  jgufis wevrebma maTi kvleviTi interesebis 

mixedviT Seadgines sxvadasxva Tematuri blokebi. stratificirebuli 

klasteruli SerCevis dizainis gamoyenebiT saqarTvelos masStabiT 

gamokiTxul iqna 1060 adamiani.  

mas Semdgom, rac monacemTa baza gaiwminda, monacemebi gadaeca proeqtSi 

CarTul TiToeul mkvlevars. romlebic TavianTi blokebis mixedviT 

axorcielebdnen monacemTa statistikur da sociologiur analizs. analizis 

dros gamoyenebul iqna rogorc aRweriTi statistika, aseve axsniTi da moxda 

monacemebis gaanalizeba sxvadasxva sociologiuri Teoriis CarCoebSi. 

Tanamedrove qarTuli sazogadoebis cxovrebis wesis kvlevam saSualeba 

mogvca: 

a) gamovavlineT faqtorebi, romlebic sazogadoebis ganviTarebaze 

zemoqmedebs; 

b) SevafaseT am faqtorebis zemoqmedebis roli (xelSemwyobi/xelSemSleli) 

da xarisxi; 

g) ganvaxorcieleT momavlis alternativaTa modelireba da SevimuSaoT 

rekomendaciebi. 

 



danarTi 

xaTuna kaWarava 

 samecniero erTeulis (departamenti, inსtituti, ganyofileba, laboratoria) 

dasaxeleba: Jurnalistikisa da masobrivi komunikaciis departamenti 

* samecniero erTeulis xelmZRvaneli: nino WalaganiZe 

 samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

profesori mariam gersamia, 

profesori dali osefaSvili, 

asocirebuli profesori mari wereTeli,  

asocirebuli profesori manana SamiliSvili,  

asocirebuli profesori ira biWikaSvili, 

asocirebuli profesori rusudan vaSakiZe, 

asocirebuli profesori naTia kupraSvili, 

asocirebuli profesori nanuli talaxaZe, 

asocirebuli profesori maia toraZe, 

asocirebuli profesori Tamaz jologua, 

asistent-profesori Tamar belqania, 

asistent-profesori xaTuna kaWarava, 

asistent-profesori marine lomiZe, 

asistent-profesori magda memaniSvili, 

asistent-profesori Tea mJavanaZe, 

asistent-profesori nino WalaganiZe 

asistent-profesori xaTuna maisaSvili. 

 

II. 1. publikaciebi: 
ა) saqarTveloSi 

monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

 xaTuna kaWarava 
marina lomiZe 

 
 
 
 

amerikuli tok 
Sou da misi 
qarTuli 
analogebi 

amerikis 
Seswavlis 
centris 
saerTaSoriso 
konferenciis 
masalaTa 
krebuli,  
Tsu 
gamomcemloba 

8 
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anotaciebi qarTul enaze  

toqSou diskusiaaA mowveuliYstumrisY/stumrebis monawileobiT (laparaki; 
Cveneba)  anu `salaparako gadacema”. 
 dasavleTSi 1960-iani wlebidan dRemde araerTi toqSou Seiqmna. maTi didi 
nawili, qarTuli telesivrcis produqciisgan gansxvavebiT, ar aris 
politikuri da ufro metad SemecnebiT-gasarTob xasiaTs atarebs. ucxouri 
toqSous 50-wliani istoriis manZilze ucvleli darCa formati (wamyvani, 
stumari da darbazi), magram Seicvala xarisxi da toqSoum sakabelo 
arxebidan nacionalurze gadainacvla. mas dReisaTvis eleqtronul mediaSi 
erT-erTi pirveli pozicia ukavia. 
  toqSouebi ucxoeTSi yoveldRiurad gadaicema mTeli dRis manZilze. yvela 
arxi, sadac toqSou gadis, cdilobs Tavisi auditoriis mizidvas da 
ZiriTadad Soumens warmoaCens. mniSvneloba ara aqvs, maTi imiji namdvilia 
Tu Seqmnili. wamyvanis roli didia, gadacemebi _ personificirebuli.                
    toqSou demokratiuli satelevizio Janria. igi mayurebels arCevnis 
SesaZleblobas aZlevs da gadacemis monawileebis gansxvavebul mosazrebebs 
sTavazobs.   
   toqSou samauwyeblo kompanias saSualebas aZlevs konkretuli sakiTxebis 
ganxilviT xeli Seuwyos problemis wvdomas, mis kompetenturad ganxilvas 
farTo sazogadoebis CarTviT. 
 
sazogadoeba, romelic mravali gamowvevis winaSe dgas, namdvilad esaWiroeba 

sazogadoebrivi interesis amsaxveli profesiuli standartiT Seqmnili 

toqSou. iseTi `salaparako gadacema”, romelic srulad gamoxatavs 

sazogadoebis farTo warmomadgenlobis Tvalsazriss, mayurebels miawvdis 

srulyofil informacias, gaarkvevs problemis arsSi da gonivruli 

gadawyvetilebis miiRebaSi daexmareba.   

 
III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
 
 
 

xaTuna kaWarava “taimsi” uZvelesi 
Tanamedrove brendi  
 
 
 
 

19-21.10.2015, grigol 
robaqiZis universiteti 

 
evroaziuri 
multidisciplinaruli 
forumi 

 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

uZvelesi britanuli gamocema “taimsi” XXI saukuneSic ar GRalatobs Tavis 
principebs. iseT respeqtabelur gazeTsac ki rogoric “taimsia” mudmivad 
uxdeba brZola TviTdamkvidrebisaTvis, gazeTma unda SeZlos gaiTvaliswinos 
sazogadoebis gemovneba iyos Tanamedrove. 
“taimsi” 1785 wels daarsda da pirveli gazeTia,  romelmac es saTauri 
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airCia. 
1981 wels “taims” mZime periodi daudga, is mkiTxvelsa da sareklamo 
Semosavlebs kargavda. “taimsi” rupert merdokma  “sandi taimsTan” erTad 
SeiZina da  gazeTis modernizacia daiwyo, man britaneTis sagazeTo 
industria Suasaukuneobrivi sibnelisgan ixsna da gazeTi kvlav yvelaze 
popularul brendad aqcia. 
“taimsi”, romelmac beWdur medias daudo saTave  yvelaze tradiciul da 
Tanamedrove mediabrendad rCeba.  

 

IV. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetisა da grantebis gareSe  
Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 

IV. 2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 
 

 qarTuli emigraciis 
istoriisa da 

geografiis instituti 
 

mogzauroba evropaSi 

sulxan-saba orbelianis 

kvaldalval 300 wlis 

Semdeg 

 

paata 
nacvliSvili 

xaTuna 
kaWarava 

koordinatori 

grigol 
robaqiZis 

universiteti 

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli 
da praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

 

proeqti mogzauroba evropaSi sulxan-saba orbelianis kvaldalval 300 wlis 

Semdeg istoriuli sinamdvilis gacocxlebis  da evropasTan integraciis 

mizniT xorcieldeba. Sedgenilia mogzaurobis marSruti, italiis da 

safrangeTis saelCoebis meSveobiT  dagegmilia Sexvedrebis nusxa, 

proeqtisaTvis Seqmnilia specialuri medali, ferweruli tiloebi, 

gamocemulia broSura. mogzaurobis pirveli etapi warmatebiT dasrulda, 

mimdinareobs meore etapis mosamzadebeli samuSaoebi. 

 
 



danarTi 

xaTuna maisaSvili 

 samecniero erTeulis (departamenti, inსtituti, ganyofileba, laboratoria) 

dasaxeleba: Jurnalistikisa da masobrivi komunikaciis departamenti 

* samecniero erTeulis xelmZRvaneli: nino WalaganiZe 

 samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

profesori mariam gersamia, 

profesori dali osefaSvili, 

asocirebuli profesori mari wereTeli,  

asocirebuli profesori manana SamiliSvili,  

asocirebuli profesori ira biWikaSvili, 

asocirebuli profesori rusudan vaSakiZe, 

asocirebuli profesori naTia kupraSvili, 

asocirebuli profesori nanuli talaxaZe, 

asocirebuli profesori maia toraZe, 

asocirebuli profesori Tamaz jologua, 

asistent-profesori Tamar belqania, 

asistent-profesori xaTuna kaWarava, 

asistent-profesori marine lomiZe, 

asistent-profesori magda memaniSvili, 

asistent-profesori Tea mJavanaZe, 

asistent-profesori nino WalaganiZe 

asistent-profesori xaTuna maisaSvili. 

 
II. 1. publikaciebi: 

ა) saqarTveloSi 

monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

  
xaTuna 
maisaSvili, lia 
toklikiSvili, 
maia gogolaZe 

 

Aafxazuri 
sakiTxi qarTuli 

presis dRis 
wesrigSi. 2002-2010 

wlebi. 

Tbilisi. 
Ggamomcemloba 

“Semoqmedi 
angelozi” 

196 gv. 
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anotaciebi qarTul enaze 

eyrdnoba ra oTxi qarTuli gazeTis (“kviris palitra”, “rezonansi”, “axali 7 
dRe” da “24 saaTi”) sxvadasxva sakvlevi meTodiT ganalizebul Sinaarss, 

monografia politikuri da mediuri diskursis Tanamedrove Teoriebisa da 
modelebis WrilSi Seiswavlis afxazuri sakiTxis Tematur CarCoebs qarTul 

mediaSi, enisa da diskursis bunebas (mSvidobis Jurnalistika omis 
Jurnalistikis sapirwoned). 

 

 

 



danarTi 
 
 
 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

 

 

 

პიროვნებისა და კლინიკური ფსიქოლოგიის  

სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი 

 

 

2015 წლის სამეცნიერო მუშაობის ანგარიში 
 
 
 
 
 
 

 
1. saqarTvelos mecnierebaTa akademia “saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis 

Sesaxeb” saqarTvelos kanonis (muxli me-4) da saqarTvelos mecnierebaTa akademiis 

wesdebis (punqti me-5) Tanaxmad atarebs saqarTvelos umaRlesi saganmanaTleblo da 

samecniero-kvleviTi dawesebulebebis samecniero saqmianobis wliuri angariSebisa da 

dasrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebis eqspertizas; 

2. eqspertizaze warmodgenili samecniero saqmianobisa da dasrulebuli samecniero-

kvleviTi samuSaoebis angariSi srulad unda Seesabamebodes saqarTvelos mecnierebaTa 

erovnuli akademiis akademiuri sabWos mier damtkicebul Semdeg formebs. 

 samecniero erTeulis (departamenti, inxtituti, ganyofileba, laboratoria) 

dasaxeleba : პიროვნებისა და კლინიკური ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი 

 samecniero erTeulis xelmZRvaneli: asoc. Pprofesori maia mestviriSvili 
 

 samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: sruli profesori: marine 
CitaSvili, asocirebuli profesorebi: maia mestviriSvili, luiza aruTinova, 
asistent profesorebi lili xeCuaSvili, xaTuna marwviSvili, Teona lodia 

 
 

* saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2014 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# 

gegmiT gaTvaliswinebuli da 
Sesrulebuli samuSaos dasa-
xeleba mecnierebis dargisa 
da samecniero mimarTulebis 

miTiTebiT 

samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 
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1 
 
 
 

კვლევითი პროექტი: ‘ემიგრაცია 

და დაბრუნება სამშობლოში: 

მიგრანტების რეინტეგრაცია, 

იდენტობა და ოჯახთან 

ადაპტაციის პრობლემები ‘, 
 

პროექტის ხელმძღვანელი: 

ასოცირებული პროფესორი  მაია 

მესტვირიშვილი 

1. ასოცირებული 

პროფესორი  მაია 

მესტვირიშვილი 

2. კონსულტანტი თამარ 

ზურაბიშვილი 

3. მაგისტრატურის 

სტუდენტები 
 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

კვლევა მიზნად ისახავს მიგრანტების შესახებ არსებული სამეცნიერო ცოდნის გაღრმავებას და 

არასრული ინფორმაციის შეგროვებას დაბრუნებული მიგრანტების ნარატივების ანალიზის 

საშუალებით. ამდენად, წინა კვლევებისაგან განსხვავებით, წინამდებარე პროექტში თვისებრივად 

განსხვავებული პერსპექტივითაა წარმოდგენილი საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტების 

შესწავლის შესაძლებლობები. კერძოდ, კვლევის შედეგად დადგენილ იქნა (1) მიგრაციის შედეგი და 

გავლენა ოჯახის დინამიკაზე (ფსიქოსოციალურ და ეკონომიკურ მდგომარეობაზე); (2) დაბრუნებულ 

მიგრანტთა იდენტობის შესაძლო ცვლილებები და ამ ცვლილებებთან დაკავშირებული სიძნელეები; 

(3) აკულტურაციის სტრესის გავლენა და კარგად ყოფნის განცდის მიღწევის გზები; და  (4)  

ფიქოსოციალური ფაქტორები, რაც ხელს უშლის ან უწყობს დაბრუნებულ მიგრანტთა 

საზოგადოებაში რეინტეგრაციის პროცესს. 

 

 

 
 
 
 
 

 

2 samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 

 

თსუ, მიზნობრივი 

სამეცნიერო პროგრამის 

ფარგლებში 

დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი 

პროექტი: 

“პოსტტრავმული ზრდა 

ბავშვებსა და 

მოზარდებში: 

პიროვნული 

ფაქტორების, 

ადაპტაციისა და 

სოციალური 

მხარდაჭერის როლი” 

პროფ. მ. ჩიტაშვილი 

თსუ, პიროვნებისა და 

კლინიკური 

ფსიქოლოგიის 

ინსტიტუტი 

ხათუნა მარწყვიშვილი, 

თსუ, ასისტენტ 

პროფესორი (უფროსი 

მკვლევარი) 

მარიამ ფანჯიკიძე, თსუ, 

მოწვეული ლექტორი 

(მკვლევარი) 

ანოტაცია 

კვლევის მიზანს წარმოადგენს ბავშვებსა და მოზარდებში ტრავმის შემდგომი პოზიტიური 

ცვლილებებისა და ტრანსფორმაციის მექანიზმების შესწავლა. კერძოდ, იმის კვლევა, თუ რა როლს 

ასრულებს პიროვნული ნიშნები, სოციალური მხარდაჭერა პოსტტრავმულ ზრდასა და პოზიტიურ 

ადაპტაციაში (2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს კონფილიქტის შედეგად იძულებით 

ადგილნაცვალი ბავშვებისა და მოზარდების, როგორც პოტენციურად ტრავმული გამოცდილების 

მქონე პირთა ჯგუფის მაგალითზე). კვლევაში მონაწილეობა მიიღო იძულებით ადგილნაცვალმა 9-

დან 18 წლამდე 250 ბავშვმა და მოზარდმა. კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ ინდივიდის პიროვნულ 

ნიშნებსა და პოსტტრავმულ ზრდას შორის არსებობს კავშირი; პოზიტიური ადაპტაციის 

მახასიათებლები კავშირშია პოსტტრავმული ზრდის მაჩვენებლებთან; სოციალური მხარდაჭერის 
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მაღალი მაჩვენებლები პოზიტიურ კავშირშია პოსტტრავმული ზრდის მაჩვენებლებთან; შემოწმდა 

ჰიპოთეტურ მედიაციური მოდელი პიროვნულ მახასიათებლებს, სოციალურ მხარდაჭერასა და 

პოსტტრავმულ ზრდას შორის. კვლევის შედეგები მნიშვნელოვან ინფორმაციას იძლევა მოზარდებსა 

და ბავშვებში პოსტტრავმული ზრდის ფენომენის გამოვლენის თავისებურებებისა და მექანიზმების  

შესახებ. 

 
 
 
 
 
 

* saxelmwifo grantiT dafinansebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# 

proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsrulebleb

i 
1 
 
 
 
 

ინტელექტის, 

ემოციებთან 

დაკავშირებული 

პიროვნული 

მახასიათებლები

სა და 

თვითაქტუალიზ

აციის როლი 

შემოქმედებით 

აზროვნებაში 

შოთა რუსთაველ

ის  

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონ

დი 

ხათუნა 

მარწყვიშვილი 

 

 

 

ინტელექტის, ემოციებთან დაკავშირებული პიროვნული მახასიათებლებისა და 

თვითაქტუალიზაციის როლი შემოქმედებით აზროვნებაში 

(ანოტაცია) 

შემოქმედებითი აზროვნება ახალი, ორიგინალური და საზოგადოებისთვის ღირებული იდეების 

ჩამოყალიბებასა თუ პროდუქტის შექმნას მოიაზრებს (Sternberg & O’Hara, 2000). შესაბამისად, 

იმ ფაქტორების კვლევა, რომელიც შემოქმედებითი აზროვნების პროცესს უწყობს ხელს 

საკმაოდ აქტუალური და მნიშვნელოვანია, რადგან კარგად განვითარებული შემოქმედებითი 

უნარების მქონე პიროვნება და საზოგადოება ქვეყნის აღმავლობის გარანტორია. მიუხედავად 

იმისა, რომ კრეატულობის შესახებ ჩატარებული ადრეული კვლევები უკვე მჭიდროდ 

უკავშირდება ინტელექტის შესწავლას (Kaufman & Plucker, 2011), საკითხი იმის შესახებ, თუ რა 

სპეციფიკური მახასიათებლებით განსხვავდება ინტელექტი და შემოქმედებითი აზროვნება 

ერთმანეთისაგან, კვლავაც ღიად რჩება. თუ შემოქმედებითობას თვით-აქტუალიზებული 

პიროვნების მახასიათებლად განვიხილავთ მაშინ, ინტელექტი, რომელიც უპირატესად 

გარემოსთან ადაპტაციისა და გადარჩენის მიზანს ემსახურება და შემოქმედებითი აზროვნება 

მოთხოვნილებათა იერარქიის სხვადასხვა საფეხურებს უნდა უკავშირდებოდეს. ცნობილია, რომ 

შემოქმედებით ინდივიდებს ახასიათებთ  პიროვნული ნიშნების გარკვეული პატერნები (Feist, 

1998, 2010), თუმცა, არაა ცნობილი, რა როლს ასრულებს ინდივიდის ემოციებთან 

დაკავშირებული პიროვნული ასპექტები, კერძოდ, ემოციური კრეატულობა და ემოციური 

კომპეტენციები შემოქმედებითი აზროვნების პროცესში. შესაბამისად, კვლევის მიზანია 

ინტელექტის, ემოციური ინტელექტის, ემოციური კრეატულობისა და თვითაქტუალიზაციის 

პროცესის მიმართების კვლევა შემოქმედებით აზროვნებასთან.  კვლევა წვლილს შეიტანს 

არსებულ საერთაშორისო სამეცნიერო დისკუსიაში კოგნიტური ინტელექტისა და 

შემოქმედებითი აზროვნებას შორის არსებულ განსხვავებებთან დაკავშირებით. კვლევის  

შედეგად შესაძლებელი იქნება იმ ფაქტორების იდენტიფიცირება, რომელიც შემოქმედებითი 

აზროვნების პროცესზე ახდენს გავლენას, რაც ღირებული მასალა იქნება როგორც პრაქტიკოსი 

ფსიქოლოგებისათვის, ასევე, განათლების სფეროში მომუშავე პროფესიონალთათვის, რომელთა 
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საქმიანობაც უშუალოდ უკავშირდება შემოქმედებითი უნარების ამაღლებაზე ზრუნვას, რადგან 

ნიჭიერი, გამორჩეული ტალანტის მქონე და შემოქმედებითი უნარების მქონე ადამიანები 

არსებით როლს ასრულებენ და პასუხისმგებლები არიან ქვეყნის სოციოალურ, ეკონომიკურ, 

პოლიტიკურ და კულტურულ წინსვლაზე (Rindermann et al. 2009). 

 

 

 

 

 

 

* publikaciebi: 

a) saqarTveloSi 

 
 

statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 lili 
xeCuaSvili 

პოსტტრავმული 

ზრდის კითხვარის 

ქართული ვერსიის 

ფსიქომეტრული 

მახასიათებლები. 

GESJ: Education 
Sciences and 

Psychology, 4(36), 

 59-74. 

Aაnotaciebi 

 

ნაშრომში განხილულია მოზრდილებში პოსტტრავმული ზრდის საკვლევი ინსტრუმენტის (PTGI-Geo) 

ქართული ვერსიის ფსიქომეტრული მახასიათებლები, კერძოდ, ფაქტორული სტრუქტურა, ქვესკალების 

შინაგანი შეთანხმებულობა, სქესთა შორის განსხვავებები და პოსტტრავმული ზრდის მაჩვენებლების 

განაწილება განსხვავებული ტრავმული გამოცდილების მქონე ჯგუფებში. 641 მონაწილეზე ჩატარებულმა 

კვლევის ორმა სერიამ აჩვენა, რომ კითხვარის ქართული ვერსია, ორიგინალური ხუთფაქტორიანის 

ნაცვლად, ოთხფაქტორიანი ინსტრუმენტია, რომელშიც უცვლელად არის შენარჩუნებული სხვებთან 

ურთიერთობის, პიროვნული სიძლიერისა და ახალი შესაძლებლობების სკალები, ხოლო 

სპირიტუალური ცვლილებისა (IV) და ცხოვრების დაფასების (V) სკალები გაერთიანდა და ახალი IV 

სკალა წარმოქმნა. შინაგანი შეთანხმებულობის მაჩვენებლების მიხედვით, კითხვარის ქართული ვერსია 

უახლოვდება ორიგინალს, კერძოდ, 21 დებულების ჯამური კოეფიციენტი 0.92-ია, ხოლო ცალკეული 

სკალებისთვის კრონბახის ალფას მნიშვნელობა 0.74-დან 0.86-ის დიაპაზონში ცვალებადობს. ამასთან, 

ქალებს, მამაკაცებთან შედარებით, უფრო მაღალი მაჩვენებლები აქვთ სხვებთან ურთიერთობისა და 

სპირიტუალური ცვლილების-ცხოვრების დაფასების სკალებზე. რაც შეეხება ტრავმული მოვლენის 

მიხედვით პოსტტრავმული ზრდის მაჩვენებლების განსხვავებას, მოცემულ შერჩევაში მხოლოდ ახალი 

შესაძლებლობების ქვესკალაზე დაფიქსირდა სტატისტიკურად სანდო განსხვავება, კერძოდ, იმ 

ადამიანებს უფრო მაღალი მაჩვენებელი აქვთ ამ სკალაზე, რომლებმაც ურთიერთობა გაწყვიტეს ან 

დაასრულეს პარტნიორთან/მეუღლესთან, ვიდრე მათ, ვინც ახლობელი ადამიანის სიკვდილი გადაიტანა. 

 

2 lili 
xeCuaSvili 

Tracing emerging 
master narrative of 
modern Georgians: 

Reconstruction 
through individual 

GESJ: Education 
Sciences and 

Psychology, 3(35), 

 90-106. 
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life stories. 

Aაnotaciebi 

ნაშრომში წარმოდგენილია ჩვეულებრივი რიგითი ქართველების ინდივიდუალური ცხოვრების 

ისტორიის ნარატივების თვისებრივი კვლევა, რომელიც ფორმირებადი მასტერ ნარატივის მონახაზის 

მიგნებას ისახავდა მიზნად და ილუსტრირებულია ორი შემთხვევით. თავდაპირველად გაანალიზდა 

ზრდასრული ქართველების (100 რესპონდენტი) ცხოვრების ისტორია და აიგო განზოგადებული 

ცხოვრების ისტორია და გაანალიზდა მასტერ ნარატივის, კულტურის პრეზერვაციისა და 

გენერაციულობის თეორიულ ჩარჩოებში. გარდა ამისა, გამოიყო თხრობის ორი განსხვავებული ხაზი და 

ორ ჯგუფი: (1) ადამიანები, რომელთა მოზრდილად ფორმირება გასული საუკუნის 80-იან წლებში ან 

უფრო ადრე მოხდა და (2) თაობა, რომელიც მოზრდილად 90-იან წლებში ჩამოყალიბდა. ასევე, 

წარმოდგენილ იქნა ორი საილუსტრაციო შემთხვევა, რომელიც განხილულ იქნა თემატური 

კლასტერების, სტრუქტურისა და თხრობის მოდუსის მიხედვით. მონაცემებმა აჩვენა კვლევის 

მონაწილეთა ცხოვრების ისტორიაზე გვიანი საბჭოდა და პოსტსაბჭოთა ეპოქის ისტორიული, 

სოციალური და პოლიტიკური მოვლენებბის გავლენა. 80-იან წლებში ფორმირებულ მოზრდილთა 

უმრავლესობისთვის საბჭოთა კავშირის დაშლა ერთ_ერთ მნიშვნელოვან გარდამტეხ მომენტად იქცა 

ცხოვრებაში. მათი თხრობა კონტამინაციის სტრუქტურას მიჰყვება, ხოლო მეორე ჯგუფი, რომელსაც 

ჩამოყალიბება საბჭოთა კავშირის დარღვევის შემდეგ მოუწია, მეტად მაკომპენსირებელი 

თანმიმდევრობით ალაგებს საკუთარ ცხოვრებას. ამას აჩვენებს საილუსტრაციო შემთხვევებიც. გარდა 

ამისა, ახალგაზრდა თაობა მეტად აგენტურ ან აგენტურისა და ურთიერთკავშრის მოტივების შემცველ 

ისტორიებს ყვებოდა, ხოლო უფროსი თაობის მონაწილეთა ამბები მეტად იყო გაჯერებული 

ურთიერთკავშირის მოტივებით. ასევე, როგორც საილუსტრაციო შემთხვევებიც აჩვენებს, 

გენერაციულობა მეტად თვალსაჩინოდ იკითხება შედარებით ახალგაზრდა მონაწილეთა ისტორიებში. 

 

 

 

 

 
 

 
b) ucxoeTSi 

 

 

saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis raodenoba 

1 
 

ლილი ხეჩუაშვილი საქართველოს 

მოქალაქეთა 

პოსტტრავმული ზრდა 

და ფსიქოლოგიური 

კარგად ყოფნა: 

იძულებით 

ადგილნაცვალ პირდა 

და სხვა მოქალაქეთა 

შედარებითი კვლევა,  
 

IV თავი წიგნში: პრაქანა, 

ს. (რედ.) ფსიქოლოგიის 

აპლიკაციები და 

განვითარება, ტომი II. 
ISSN 2183-2854V. 

13 გვერდი 

Aanotaciebi 

თავში წარმოდგენილია ფსიქოლოგიური კარგად ყოფნისა და პოსტტრავმული ზრდის კვლევის შედეგების 

შეჯამება. ფსიქოლგიური კარგად ყოფნისთვის აღებულია რიფის მიერ შემოთავაზებული 
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მრავალგანზომილებიანი მოდელი, ხოლო პოსტტრავმული ზრდისთვის -- ტედესკისა და კალჰოუნის 

ტრანფორმაციული მოდელი. ნაკვლევია თვითანგარიშის საზომებით წარმოდგენილი ფსიქოლოგიური 

კარგად ყოფნა და პოსტტრავმული ზრდა და პასუხობს ორ კითხვას: განსხვავდებიან თუ არა (2008 წლის 

ომის შემდეგ) იძულებით ადგილნაცვალი პირები და საქართველოს სხვა მოქალაქეები ერთმანეთისგან ამ 

ინდიკატორების მიხედვით და თუ კი, რამდენად შეიძლება ამ განსხვავებებით კვლევაში გაზომილი სხვა 

ცვლადების წინასწარმეტყველება? კვლევა ორ ეტაპს მოიცავდა: მოსამზადებელ სამუშაოებს, როდესაც 

ადაპტირდა და მომზადდა ქართულ ენაზე ორივე ინდიკატორის საზომი ინსტრუმენტი. მეორე ეტაპზე 1189  

მონაწილეს მიეწოდა სტრესული მოვლენების ჩამონათვალი, პოსტტრავმული ზრდის კითხვარი და 

ფსიქოლოგიური კარგად ყოფნის სკალები, ასევე, შეიკრიბა დემოგრაფიული ცვლადების შესახებ 

ინფორმაცია. მონაცემებმა აჩვენა, რომ ორი ჯგუფი არ განსხვავდებოდა ერთმანეთისგან ფსიქოლოგიური 

კარგად ყოფნისა და პოსტტრავმული ზრდის საერთო მაჩვენებლებით, თუმცა სამიზნე ჯგუფს უფრო 

დაბალი მაჩვენებელი ჰქონდა ახალი შესაძლებლობების ფაქტორზე. გარდა ამისა, გამოვლინდა 

მნიშნველოვანი ჯგუფთაშორისი განსხვავებები, კერძოდ, დაბალი სოციო-ეკონომიკური სტატუსის მქონე 

საკონტროლო ჯგუფის წევრები და ღარიბად კვალიფიცირებული იძულებით ადგილნაცვალი პირები 

ნაკლებად გრძნობენ თავს კარგად, ვიდრე სხვა ქვეჯგუფები. ამასთან, სოციო-ეკონომიკური სტატუსი და 

ჯანმრთელობის თვითაღქმული მდგომარეობა სანდოდ წინასწარმეტყველებს ფსიქოლოგიური კარგად 

ყოფნის დონეს. 
 

 
 
statiebi 
 

# avtori/ avtorebi 
statiis saTauri, 

Jurnalis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 
 
 
 
 
 

მესტვირიშვილი მაია, 

არუთინოვა ლუიზა, 

მარწყვიშვილი ხათუნა, 

მესტვირიშვილი ნათია 

 

მოზარდტა ეგო 

იდენტობის სტატუსი: 

ადაპტური და 

არაადაპტური 

განზომილება 
 

Problems of 
Psychology in the 
21st Century, 2014; 

8(2) 152–160 

Scientific 
Methodical Center  

”Scientia 
Educologica”, 

Lithuania, 2015 
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Aაnotaciebi 

 

ეგო- იდენტობის  ჩამოყალიბება ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა მოზარდობის პერიოდში . კვლევა 
მიზნად ისახავს იმ ფსიქო-სოციალური ფაქტორების იდენტიფიცირებას რაც ხელს უწყობს ეგო იდენტობის 

ჩამოყალიბებას მოზრდილობის პერიოდში. 
 386 მოზარდა 14-17 წლამდე  (M = 15.48) შეავსო კიტხვარი რომელშიც ოთხი ინტრუემნტი იყო 

გაერთიანებული: ეგო -იდენტობის  კითხვარი (EIPQ), მიჯაჭვულების სტილი, პერფექციანიზმი და 

თვითპატივისცემა. დისკრიმინანტულმა ანალიზმა გამოავლინა, რომ ეგო იდენტობის ვარიაცია ორი 

განზომიობით შეიძლება აიხსნას: ადაპტური და რაადაპტური გაზომილბით. ადაპტუ ტი გაზომილება 

აერთიანებს გაცნობიერებულ პერფქციონიზმს და მყარ მიჯაჭვულობას, ხოლო მეორე ამბივალენტუ 

მიჯაჭვულობას და თვით-შეფასებით პერფეციონიზმს  

 საკვანძო სიტყვები: მოზარდობის პერიოდში, ეგო იდენტობის სტატუსი, ეგო იდენტობის განვითარების, 
ფსიქოლოგიური ფაქტორები 

 

 

 

2 
 
 
 

ხ. მარწყვიშვილი,  

მ. მესტვირიშვილი 

ემოციურ ინტელექტსა და 

პიროვნული 

აშლილობების 

სიმპტომებს შორის 

N 8 (2) Problems of 
Psychology in the 

21st Century 

8 
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ურთიერთმიმართება 

პიროვნული აშლილობის დიაგნოსტიკურ კრიტერიუმთა უმრავლესობისთვის დამახასიათებელია 

ემოციებთან დაკავშირებული გარკვეული დარღვევები, თუმცა იმის კვლევა თუ რა როლს ასრულებს 

ემოციურ ინტელექტთან დაკავშირებული სხვადასხვა მახასიათებლები პიროვნული აშლილობის 

დიაგნოსტიკაში ძალიან მცირე რაოდენობით კვლევის საკითხს  წარმოადგენს. კვლევის მიზანს 

წარმოადგენს ემოციურ ინტელექტს, როგორც პიროვნულ ნიშანსა  და პიროვნული აშლილობის 

სიმტომებს შორის მიმართების კვლევა. კვლევაში მონაწილეობა მიიღო 120 სტუდენტმა (28.3% 

მამრობითი და 71.7 % სქესის; M (ასაკი) = 19.23, SD=2.45), რომელთაც შეავსეს (1) ემოციური 

ინტელექტის, როგორც პიროვნული ნიშნის საკვლევი კითხვარი  (TEIQue) (Petrides, 2009); (2) 

პიროვნული აშლილობების საკვლევი კითხვარი  (PDQ-4) (Hyler E. Steven, 1994). მულტივარიაციულმა 

ანალიზმა გამოავლინა ჯგუფის მნიშვნელოვანი ეფექტი - ინდივიდებს პიროვნული აშლილობების 

სიმპტომების მაღალი მაჩვენებლებით ჰქონდათ ემოციური ინტელექტის დაბალი მაჩვენებლები, 

პიროვნული Aაnotaciebi 
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ლილი ხეჩუაშვილი და 

სალომე წილოსანი 

ფსიქოლოგიური კარგად 

ყოფნისა და 

პოსტტრავმული ზრდის 

ინდიკატორების 

შედარებითი კვლევა 

იძულებით 

ადგილნაცვალ პირებსა 

და საქართველოს სხვა 

მოქალაქეებში 

საერთაშორისო 
ფსიქოლოგიური 

აპლიკაციების 
კონფერენცია და 

ტენდენციები, 
მასალების სრული 

კრებული 
6(32), 78-82. ISBN: 

978-989-99389-0-8. 

 5 გვერდი 

Aაnotaciebi 

 

სტატიაში აღწერილია იძულებით ადგილნაცვალ პირთა და საქართველოს სხვა მოქალაქეთა 

ფსიქოლოგიური კარგად ყოფნისა და პოსტტრავმული ზრდის მაჩვენებელთა შედარებითი კვლევა. ასევე, 

შემოწმდა ამ ცვალდების მიმართება სხვადასხვა დემოგრაფიულ მაჩვენებელთან. კვლევაში სულ 

მონაწილეობადა 641 ადამიანი. მონაცემებმა აჩვენა, რომ ეს ორი ჯგუფი არ განსხვავდებოდა ერთმანეთისგან 

პოსტტრავმული ზრდისა და ფსიქოლოგიური კარგად ყოფნის ჯამური მაჩვენებლებით, თუმცა 

საკონტროლო ჯგუფის დაბალი სოციო-ეკონომიკური სტატუსის წევრები და ღარიბის კატეგორიაში 

გაერთიანებული იძულებით ადგილნაცვალი პირები მნიშვნელოვნად ნაკლებ ფსიქოლოგიურ კარგად 

ყოფნას აღნიშნავენ, ვიდრე სხვა ქვეჯგუფები. ასევე, ფსიქოლოგიური კარგად ყოფნის დონის სანდოდ 

წინასწარმეტყველება შესაძლებელია სოციო-ეკონომიკური სტატუსითა და ჯანმრთელობის თვით-აღქმული 

მდგომარეობით. 

 

4 
 
 
 
 
 
 
 

ლილი ხეჩუაშვილი პოსტტრავმული ზრდის 

კითხვარის ქართული 

ვერსიის ფსიქომეტრული 

თვისებების კვლევა 

დანაკარგისა და 
ტრავმის ჟურნალი 

(ISSN: 1532-5024). 

 21 გვერდი 
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ანოტაცია 

ნაშრომში წარმოდგენილია პოსტტრავმული ზრდის კითხვარის ქართული ვერსიის 

ფსიქომეტრული თვისებების ანალიზი, კერძოდ, განხილულია ფაქტორული სტრუქტურა, 

ქვესკალების შინაგანი შეთანხმებულობა და გენდერული განსხვავებები. ორ 

ურთიერთდამოუკიდებელ კვლევაში მონაწილეობდა 641 ადამიანი (300 და 341, 

შესაბამისად). კვლევამ აჩვენა, რომ პოსტტრავმული ზრდის კითხვარის ქართული ვერსია, 

ორიგინალური ინგლისურენოვანი ხუთფაქტორიანი ვერსიისგან განსხვავებით, ოთხი 

ფაქტორით აიგება, კერძოდ, პირველი სამი ფაქტორი (ახალი შესაძლებლობები, სხვებთან 

ურთიერთობა და პიროვნული სიძლიერე) უცვლელად შენარჩუნდა, ხოლო მეოთხე 

(სულიერი ცვლილება) და მეხუთე (ცხოვრების დაფასება) გაერთიანდა და ახალი მეოთხე 

ფაქტორი წარმოქმნა. ოთხივე ახალი ფაქტორის შინაგანი შეთანხმებულობა ახლოს დგას 

ორიგინალური კითხვარის მაჩვენებლებთან. ასევე, დადგინდა ზოგიერთი გენდერული 

განსხავვებები, რაც სხვა კვლევების შედეგების კონსისტენტურია. 

 

5 ა. სიგლინგი 

კ. პეტრიდესი 

ხ. მარწყვიშვილი 

 

ახალი ფსიქომეტრული 

მეთოდის შემოწმება 

მრავალასპექტიანი 

შეფასების 

ინსტრუმენტებისათვის 

ემოციური ინტელექტის 

კონტექსტში 

 

N 29 

doi: 10.1002/ 

per.1976   

პიროვნების 

ევროპული 

ჟურნალი 

 
Europian Journal of 
Personality 

12 

 

ანოტაცია 

ფსიქოლოგიური მახასიათებლების გაზომვასა და წარმოდგენასთან დაკავშირებით არსებული  

გამოწვევების პასუხად სტატიაში განხილულია ფსიქომეტრული მეთოდები, რომელიც 

გაზომვის ინსტრუმენტების პრობლემური სკალების იდენტიფიკაციას უწყობს ხელს. მეთოდი, 

რომელშიც გაერთიანებულია, როგორც თეორიული, ასევე, ემპირიული საფეხურები, 

განხილულია ემოციური ინტელექტის, როგორც პიროვნული ნიშნის მოდელის კონტექსტში და 

ეფუძნება ექვსი სხვადასხვა შერჩევიდან მიღებულ მონაცემებს (N = 1284) ევროპის სხვადასხვა 

ქვეყნებიდან.   ჩატარდა 15 ასპექტის ეტაპობრივი რეგრესიული ანალიზი ემოციური 

ინტელექტის, როგორც პიროვნული ნიშნის ვარიაციის ალტერნატიული რეპრეზენტაციებზე, 

ემოციური ინტელექტის, როგორც პიროვნული ნიშნის საკვლევი კითხვარის  ვალიდაციის 

კვლევების შედეგად მიღებულ სხვადასხვა გამოსავალ ცვლადებზე.  ანალიზის შედეგად 

გამოვლინდა ხუთი ასპექტი, რომელიც არ ასახავდა კონტრუქტის უნიკალურ ვარიაციას ექვს 

სხვადასხვა კულტურაში ჩატარებული კვლევებიდან არც ერთ შერჩევაში.  როგორც 

მოსალოდნელი იყო დარჩენილი ათი ასპექტი თანმიმდევრულად აჩვენებდა უფრო მაღალ 

კონსტრუქტულ ვალიდობას, ვიდრე ორიგინალურ 15 ასპექტიანი კომპოზიტი.  სტატიაში 

განხილულია მიღებული შედეგები კონსტრუქტისა და სკალის განვითარებისათვის 

ღირებულების ჭრილში და მოცემულია მეთოდისა და მისი გამოყენების შემდგომი კვლევის 

მიმართულებები. 
 
 

 

 

 

 

* samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

b) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

    

http://dx.doi.org/10.1002/per.1976
http://dx.doi.org/10.1002/per.1976
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1 
 
 
 

 

მაია მესტვირიშვილი, ნათია 

მესტვირიშვილი 

ზღაპრების როლი ბავშვის 

მორალური განვითარების 

პროცესსში: მეტაფორებით 

სწავლება 
 

შევიცარია, ივლისი 17-19 

 

Qualitative Research: Beyond the 

Fractured Future,  Research 

Methods Laboratory, ‘Neuchatel, 

Switzerland 

ანოტაცია 

 

კვლევის მიზანია პასუხი გასცეს კითხვებს: რამდენადაა შესაძლებელი ზღაპარში ასახულმა 

არარეალურმა ამბებმა  ასწავლოს ბავშვს ცხოვრების მნიშვნელოვანი გაკვეთილები 2. რითი გასხვავდება 

ზღაპრებით გადმოცემული ამბებით სწავლება  უბრალო მითითებებისაგან თი რა უნდა გააკეთოს 

ბავშვმა და როგორ?3. როგორ ახერხებენ განსხვავებული ასაკის ბავშვები ზღაპრებში გადმოცემული 

მეტაპორების გაგებას? ამ კითხევზე პასუხის გასაცემად ჩატარებული იქნება ნარატიული ანალიზი ორი 

ქართული ზღაპარის ‘წიქარა’ და ‘ნაცარქექია 

შემდგომაში ბაშვებმა პასუხი გასცეს კითხვებს რომლის საშუელბითაც შევამოწმეთ თუ რამდენად 

გასაგებია იყო მათთვის ზრაპრებში გადმოცემული სიბრძნე და რა ინტეპრეტაციას ახდენდნენ 

ზღაპრებში ინეგრირებული მეტაფორების. შედეგად  შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ზღაპრებს ძალიან 

მნიშვნელოვანი ფუნქცია აქვთ ბავშვთა მორალური განვითარების კუთხით.  აგრეთვე მეტაფორების 

საშუალებით ზღპრები რთულ, კომპლექსურ კონცეფციას გადასცემენ ბაშვებს, რომელთა გაგებაც 

პირდაპირი გზით მათთვის შეუძლებელია. 

 

 

2. მაია მესტვირიშვილი 

 

ჰომოფობიის სიძლიერის 

განმსაზღვრელი ფატორები 

ჰოლანდია, ამსტერდამი 12-14 

მარტი 

International Convention of 

Psychological Science ( ICPS), 

Association for Psuchological 

Sciencies. Amsterdam, Netherlands, 

12-14 March 

 

ანოტაცია 

 

2013 წლის 17 მაისის მოვლენების შემდეგ CRRC-საქართველომ ჩაატარა თბილისის მოსახლეობის 

გამოკითხვა, რათა შეესწავლა თბილისელების რეაქცია მომხდარ მოვლენებზე და, ზოგადად, მათი 

დამოკიდებულება სექსუალური უმცირესობებისადმი. ამ გამოკითხვის შედეგები გააანალიზებული იქნა 

საერთაშორისო ურთიერთობების ნორვეგიული ინსტიტუტის (NUPI) კვლევითი პროექტის ფარგლებში 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და CRRC-საქართველოს წარმომადგენლების მიერ.  

17 მაისის მოვლენებისადმი მიძღვნილი გამოკითხვის შედეგები კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ 

თბილისის საზოგადოება ჰომოფიბიის მაღალი დონით გამოირჩევა. ამასთან, შედეგების ანალიზი 

ცხადყოფს, რომ შესაძლებელია გამოყოფილი იქნეს ფაქტორები, რომლებიც ხელს უწყობს ჰომოფობიის 

გავრცელებას თბილისელებს .ამ ფაქტორებს შორის ყველაზე მნიშვნელოვანია სქესი და განათლების დონე 

:რაც უფრო დაბალია განათლების დონე, მით უფრო მაღალია ჰომოფობიური შეხედულებების ალბათობა. 

აგრეთვე, ჰომოფობიური განწყობები ბევრად უფრო გავრცელებულია მამაკაცებს, ვიდრე ქალებს შორის.  

შედარებით ნაკლები სიძლიერით, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვნად, თბილისის მოსახლეობის ჰომოფობია 

დამოკიდებულია აგრეთვე ლიბერალური შეხედულებებზე: რაც უფრო გათავისებული აქვს ადამიანს 

ლიბერალური ღირებულებები, მით უფრო ნაკლებია ალბათობა, რომ ის ჰომოფობი იქნება.  

თბილისელების ჰომოფობიურ განწყობებზე ასევე დიდ გავლენას ახდენს ის გარემოება, იცნობს თუ არა 

რესპონდენტი პირადად სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენელს. თუმცა, ეს უკანასკნელი ფაქტორი 

მნიშვნელოვანად ამცირებს ჰომოფობიურ დამოკიდებულაბას მხოლოდ მაშინ, თუ ინდივიდი 

ლიბერალური ღირებულებების მატარებელია. 

 

 

 
2 lili xeCuaSvili ფსიქოლოგიური კარგად 

ყოფნისა და 

პოსტტრავმული ზრდის 

2-4 მაისი, ლუბლიანა, სლოვენია 
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კვლევა: იძულებით 

ადგილნაცვალი პირები და 

საქართველოს სხვა 

მოქალაქეები 

 

ანოტაცია 

მოხსენებაში წარმოდგენილი იყო იძულებით ადგილნაცვალ პირთა და საქართველოს სხვა მოქალაქეთა 

ფსიქოლოგიური კარგად ყოფნისა და პოსტტრავმული ზრდის მაჩვენებელთა შედარებითი კვლევა. ასევე, 

ნანახი იქნა ამ ცვალდების მიმართება სხვადასხვა დემოგრაფიულ მაჩვენებელთან. კვლევაში სულ 

მონაწილეობადა 1189 ადამიანი. მონაცემებმა აჩვენა, რომ ეს ორი ჯგუფი არ განსხვავდებოდა 

ერთმანეთისგან პოსტტრავმული ზრდისა და ფსიქოლოგიური კარგად ყოფნის ჯამური მაჩვენებლებით, 

თუმცა საკონტროლო ჯგუფის დაბალი სოციო-ეკონომიკური სტატუსის წევრები და ღარიბის კატეგორიაში 

გაერთიანებული იძულებით ადგილნაცვალი პირები მნიშვნელოვნად ნაკლებ ფსიქოლოგიურ კარგად 

ყოფნას აღნიშნავენ, ვიდრე სხვა ქვეჯგუფები. ასევე, ფსიქოლოგიური კარგად ყოფნის დონის სანდოდ 

წინასწარმეტყველება შესაძლებელია სოციო-ეკონომიკური სტატუსითა და ჯანმრთელობის თვით-

აღქმული მდგომარეობით. 
 ხ.მარწყვიშვილი,  

თ. ონიანი 
გახლეჩილი გონი: ემოციებთან 

დაკავშირებული პიროვნული 

დისპოზიციების მიმართება 

შიზოფრენიული სპექტრის 

აშლილობებთან 

 

ინდივიდუალური 

განსხვავებების კვლევის 

საერთაშორისო საზოგადოების 

კონფერენცია (ISSID). კანადა, 

ონტარიო 

ივლისი, 2015 

გახლეჩილი გონი: ემოციებთან დაკავშირებული პიროვნული დისპოზიციების მიმართება 
შიზოფრენიული სპექტრის აშლილობებთან 

ანოტაცია 
შიზოფრენიული სპექტრის აშლილობებისთვის დამახასიათებელი ემოციური სფეროს 
თავისურებურებები და დეფიციტი კვლავაც სამეცნიერო დისკუსიის საგანს წარმოადგენს. წინამდებარე 
კვლევა ეფუძნება ემოციური ინტელექტის, როგორც პიროვნული ნიშნის მოდელს და მიზნად ისახავს 
იმის დადგენას, თუ რა გავლენას ახდენს შიზოფრენიული სპექტრის აშლილობები ინდივიდის 
ემოციებთან დაკავშირებულ პიროვნულ დისპოზიციებზე. კვლევის პირველ ნაწილში, პარანოიდული 
შიზოფრენიის დიაგნოზის მქონე 60 ინდივიდის ემოციური ინტელექტის პროფილი შედარებული იქნა 
პრაქტიკულად ჯანმრთელი 85 ინდივიდის პროფილთან ემოციური ინტელექტის, როგორც პიროვნული 
ნიშნის საკვლევი კითხვარის (G-TEIQue) საფუძველზე. კვლევის მეორე ნაწილის მიზანს წარმოადგენდა 
იმის განსაზღვრა, თუ რა როლს ასრულებს ემოციური ინტელექტის სხვადასხვა ასპექტი პირველადი 
ფსიქიატრიული სიმპტომების განზომილებების განვითარებაში ჰოპკინსის სიმპტომების ჩამონათვალის 
საფუძველზე (შიზოფრენიული სპექტრის აშლილობის მქონე 41 პაციენტი). კვლევის შედეგების 
მიხედვით, ემოციებთან დაკავშირებულ თვით-პერცეფციებს მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს 
პირველადი ფსიქიატრიული სიმპტომების განვითარებაში. მულტივარიციული ანალიზის შედეგებმა 
გამოავლინა ჯგუფის მნიშვნელოვანი ეფექტი - პარანოიდული აშლილობის მქონე ჯგუფის დაბალი 
მაჩვენებლები საკონტროლო ჯგუფთან შედარებით ემოციური ინტელექტის სხვადასხვა ასპექტის 
მიხედვით. ასევე, ზოგიერთ შემთხვევაში, სქესის და სქესისა და ჯგუფის ინტერაქციის მნიშვნელოვანი 
ეფექტი. კვლევის შედეგები ადასტურებს ემოციებთან დაკავშირებული პიროვნული დისპოზიციებისა 
და თვით-პერცეფციების მნიშვნელოვან როლს შიზოფრენიული სპექტრის აშლილობებისათვის. 
 ნ. აბულაძე,  

ხ. მარწყვიშვილი 
 

ემოციური 

კრეატულობა და 

ალექსითიმია: 

განსხვავება ხელოვან და 

არახელოვან ადამიანებს 

შორის  

ბავშვთა სოციალური და 

ემოციური 

კომპეტანციების 

ევროპული ქსელის 

კონფერენცია (ENSEC), 

ლისაბონი, 

პორტუგალია 

ივნისი, 2015 

ემოციური კრეატულობა და ალექსითიმია: განსხვავება ხელოვან და არახელოვან ადამიანებს შორის 
(ანოტაცია) 
კვლევის მიზანს წარმოადგენს ხელოვან ადამიანთათვის დამახასიათებელი ემოციური 
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თავისებურებების კვლევა. კვლევაში შედარებულია ხელოვნებისა და არა-ხელოვნების ფაკულტეტის 
სტუდენტების  ემოციური კრეატულობისა და ალექსითიმიის მაჩვენებლები და ასევე, ნაკვლევია 
ემოციურ კრეატულობასა და ალექსითიმიას შორის მიმართება. ემოციური კრეატულობა წარმოადგენს 
ინდივიდის მახასიათებელს გამოხატოს და განიცადოს ემოციების აუთენტური, ორიგინალური და 
განსხვავებული, სტანდარტული ემოციების ნაკლებად პროტოტიპული ვარიანტების კომბინაცია. 
კვლევაში მონაწილე სტუდენტებმა  (M (ასაკი )= 20.41, SD=1.64) შეავსეს ემოციური კრეატულობის 
საკვლევი კითხვარი (ECI) (Averill, 1999) და ტორონტოს ალექსითიმიის საკვლევი სკალა (TAS-20) (Bagby, 
Parker, & Taylor, 1994). კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ ხელოვნების ფაკულტეტის სტუდენტებს, სხვა 
ფაკულტეტის სტუდენტებთან შედარებით აქვთ ემოციური კრეატულობის უფრო მაღალი მაჩვენებელი. 
ემოციური კრეატულობის ასპექტები ნეგატიურად უკავშირდება ალექსითიმიას. უჩვეულო ემოციების 
განცდის უნარი ნეგატიურად კორელირებს ემოციების იდენტიფიკაციისა და აღწერის სირთულეებთან. 
კვლევის შედეგების ინტერპრეტაციაში ემოციური კრეატულობა განხილულია, როგორც 
ფსიქოლოგიური კონსტრუქტი, რომელიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ხელოვნების სფეროში  
მომუშავე ინდივიდისათვის; ნაჩვენებია, თუ როგორ განსხვავებულად აღიქვამენ და განიცდიან 
ემოციებს ხელოვანი ადამიანები. კვლევას აქვს პრაქტიკული გამოყენება სოციალური და ემოციური 
განათლების თვალსაზრისით. კვლევის შედეგების თანახმად, არა მხოლოდ კოგნიტური, არამედ, 
ემოციური კრეატულობაც წარმოადგენს შემოქმედებითი პროცესის მნიშვნელოვან მახასიათებელს. ეს 
ემოციური მახასიათებელი შესაძლოა სასკოლო ასაკშივე იყოს იდენტიფიცირებული და 
მნიშვნელლოვანი როლი შეასრულოს ინდივიდის შემოქმედებითი უნარების განვითარებაში. 
 ხ. მარწყვიშვილი,  

მ. ფანჯიკიძე, 

 ნ. გარუჩავა 

კოგნიტური 

შეცდომების საკვლევი 

სკალის ქარტული 

ვერსიის 

ფსიქომეტრული 

მახასიათებლების 

კვლევა 

  

 

 

ფსიქოლოგიური 

შეფასების ევროპული 

კონფერენცია, ციურიხი, 

შვეიცარია 

ივლისი, 2015 

კოგნიტურ ბიჰევიორალური თერაპია წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე ეფექტიან თერაპიულ მიდგომას, 

რომელშიც კოგნიტური შეცდომების იდენტიფიკაცია და მოდიფიცირება ცენტრალურ როლს 

ასრულებს, მაგრამ კოგნიტური შეცდომების საკვლევი ინსტრუმენტები კვლავაც მცირე რაოდენობით 

მოიპოვება. წინამდებარე კვლევის მიზანს წარმოადგენს კოგნიტური შეცდომების საკვლევის სკალის 

ქართული ვერსიის ფსიქომეტრული მახასიათებლების შემოწმება Cognitive Distortion Scale (G-CDS) 

(Covin, Dozois, 2011). კვლევაში მონაწილეობდა 500 ინდივიდი (M (ასაკი) = 33.39, SD = 14.82). 

კონფირმატორულმა ანალიზმა აჩვენა საუკეთესო მაჩვენებლები  ცხრა ფაქტორიანი მოდელის 

შემთხვევაში, ერთ და ორ ფატროიან გადაწყვეტასთან შედარებით. სკალამ აჩვენა ლოგიკური კავშირები 

სხვა კონტრუქტებთან (ჰოპკინსის სიმპტომების ჩამონათვალი HSCL-90). მულტივარიაციულმა 

ანალიზმა გამოავლინა ჯგუფის მნიშვნელოვანი ეფექტი - ფსიქიატრიული სიმტომების სიმწვავის 

მაღალი მაჩვენებლის მქონე ჯგუფს ჰქონდა სტატისტიკურად სანდო მაღალი მაჩვენებლები კოგნიტური 

შეცდომების სკალაზე, ფსიქიატრიული სიმტომების სიმწვავის დაბალი მაჩვენებლის მქონე ჯგუფთან 

შედარებით. კოგნიტური შეცდომების სკალა მნიშვნელოვანი კლინიკური და კვლევითი პოტენციალის 

გამო შეიძლება გამოყენებულ იქნას, როგორც კვლევითი, ასევე, პრაქტიკული მიზნებისათვის. 

 

 
 

 
 
 
 

 
* saqarTvelos saxelmwifo biujetisa da grantebis gareSe  

Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 
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# 

gegmiT gaTvaliswinebuli da 
Sesrulebuli samuSaos dasa-
xeleba mecnierebis dargisa 
da samecniero mimarTulebis 

miTiTebiT 

samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

1 
 
 
 

კვლევითი პროექტი: 

„პოსტტრავმული ზრდისა და 

ფსიქოლოგიური კარგად ყოფნის 

ინდიკატორები ცხოვრების 

ისტორიებში“ ცენტრალური 

აზიისა და კავკასიის კვლევისა 

და ტრენინგის ინიციატივის 

უფროსი მკველვარის კვლევით 

გრანტის ფარგლებში (CARTI 

under the International Higher 

Education Support Program of the 

Open Society Foundations. 

გრანტის გამცემი: ღია 

საზოგადოების ინსტიტიტუტის 

ფონდი, გრანტი N: IN2013-11481). 

(2013-2015) 

ლილი ხეჩუაშვილი ლილი ხეჩუაშვილი 

ანა შავგულიძე 

ნინო გუგუშვილი 

ლელა ლეჟავა 

გიო ნამჩევაძე 

გიორგი კვირიკაშვილი 

თათია ბურსულაია 

სალომე წილოსანი 

სალომე ჩარკვიანი 

ციური ყიფშიძე 

მაია მაზანიშვილი 

მეგი მამუკაშვილი 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

თავში წარმოდგენილია ფსიქოლოგიური კარგად ყოფნისა და პოსტტრავმული ზრდის 

კვლევის შედეგების შეჯამება. ფსიქოლგიური კარგად ყოფნისთვის აღებულია რიფის მიერ 

შემოთავაზებული მრავალგანზომილებიანი მოდელი, ხოლო პოსტტრავმული ზრდისთვის -

- ტედესკისა და კალჰოუნის ტრანფორმაციული მოდელი. ნაკვლევია თვითანგარიშის 

საზომებით წარმოდგენილი ფსიქოლოგიური კარგად ყოფნა და პოსტტრავმული ზრდა და 

პასუხობს ორ კითხვას: განსხვავდებიან თუ არა (2008 წლის ომის შემდეგ) იძულებით 

ადგილნაცვალი პირები და საქართველოს სხვა მოქალაქეები ერთმანეთისგან ამ 

ინდიკატორების მიხედვით და თუ კი, რამდენად შეიძლება ამ განსხვავებებით კვლევაში 

გაზომილი სხვა ცვლადების წინასწარმეტყველება? კვლევა ორ ეტაპს მოიცავდა: 

მოსამზადებელ სამუშაოებს, როდესაც ადაპტირდა და მომზადდა ქართულ ენაზე ორივე 

ინდიკატორის საზომი ინსტრუმენტი. მეორე ეტაპზე 1189  მონაწილეს მიეწოდა სტრესული 

მოვლენების ჩამონათვალი, პოსტტრავმული ზრდის კითხვარი და ფსიქოლოგიური კარგად 

ყოფნის სკალები, ასევე, შეიკრიბა დემოგრაფიული ცვლადების შესახებ ინფორმაცია. 

მონაცემებმა აჩვენა, რომ ორი ჯგუფი არ განსხვავდებოდა ერთმანეთისგან ფსიქოლოგიური 

კარგად ყოფნისა და პოსტტრავმული ზრდის საერთო მაჩვენებლებით, თუმცა სამიზნე 

ჯგუფს უფრო დაბალი მაჩვენებელი ჰქონდა ახალი შესაძლებლობების ფაქტორზე. გარდა 

ამისა, გამოვლინდა მნიშნველოვანი ჯგუფთაშორისი განსხვავებები, კერძოდ, დაბალი 

სოციო-ეკონომიკური სტატუსის მქონე საკონტროლო ჯგუფის წევრები და ღარიბად 

კვალიფიცირებული იძულებით ადგილნაცვალი პირები ნაკლებად გრძნობენ თავს კარგად, 

ვიდრე სხვა ქვეჯგუფები. ამასთან, სოციო-ეკონომიკური სტატუსი და ჯანმრთელობის 

თვითაღქმული მდგომარეობა სანდოდ წინასწარმეტყველებს ფსიქოლოგიური კარგად 

ყოფნის დონეს. 
    
2 
 
 
 

inteleqtis 
sadiagnostiko 

testis – WISC-IV-is 
adaptacia da 

normireba qarTul 
populaciaze 

b. aruTinova  
T. lodia 

 

samagistro 
programis – bavSvTa 

da mozardTa 
fsiqodiagnostika da 

mSobelTa 
konsultireba - 

studentebi  

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 

Kkvlevis mizans warmoadgenda veqsleris inteleqtis skalis bavSvebisTvis – 

meoTxe gamocemis (WISC-IV; Wechsler, 2003) qarTuli samuSao versiis Seqmna. 
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Kkvleva Catarda q. Tbilisis masStabiT, sajaro skolebsa da saaRmzrdelo 
dawesebulebebSi, 6-dan 17 wlamde bavSvebsa da mozardebSi. kvlevaSi 
monawileoba miiRo 500-mde cdispirma. Sedegad, momzadda instrumentis qarTuli 
versia, dadginda testis fsiqometruli maCveneblebi da, aseve, normatiuli 
maCveneblebi asakobrivi jgufebis mixedviT.  

2 
 
 
 

მკვლევარი, პოსტ-

სადოქტორო კვლევითი 

გრანტი, გრაცის 

უნივერსიტეტი, გრაცი, 

ავსტრია, ERASMUS 

MUNSDUS (IANUS II) 

პროგრამის ფარგლებში 

ხათუნა მარწყვიშვილი განათლების 

ფსიქოლოგიის 

დეპარტამენტი,  

გრაცის უნივერსიტეტი, 

გრაცი, ავსტრია 

სტატისტიკისა და მათემატიკის მიმართ შფოთვა: სტუდენტების გამოცდილება და სწავლის 

სტრატეგიები  

(შენივნა: კვლევა არ არის დასრულებული)  

კვლევა ეხება სტატისტიკისა და მათემატიკის მიმართ შფოთვას, სტუდენტების გამოცდილებასა და 

მათ მიერ გამოყენებულ სწავლის სტრატეგიებს  სტატისტიკის კურსის ფარგლებში. პროექტი 

წარმოდგენს  კროს-კულტურული თანამშრომლობის ნაწილს, რომლის  განხორციელებაში 

ჩართულია გრაცის უნივერსიტეტის განათლების ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი (პროფ. მ. 

პეხტერი) და ბიოლოგიური ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი (პროფ. ი. პაპაუსეკი) და კემბრიჯის 

უნივერსიტეტის ფსიქიატრიის დეპარტამენტი (დოქტ. კ. რუგერი). სტატისტიკა წარმოადგენს 

სავალდებულო საგანს მრავალი საგანმანათლებლო კურიკულუმისათვის, რომელიც ხშირად 

კურსის ან პროგრამის ჩავარდნის მიზეზი ხდება.  კვლევები ძირითადად იკვლევს სტატისიტიკის 

მიმართ შფოთვაზე მოქმედ ფაქტორებს, მაგრამ არ განიხილავს სავარაუდო განვითარების 

მექანიზმს მათემატიკის მიმართ შფოთვის ფორმით ჯერ კიდევ სასკოლო ასაკში; ასევე არაა 

ცნობილი, არის თუ არა ის მხოლოდ დასავლური საგანმანათლებლო სივრცისთვის 

დამახასაითებელი, სადაც სწორედ ამის შესახებ კვლევებია ჩატარებული (აშშ, დიდი ბრიტანეთი, 

ავსტრია), მაშინ როდესაც საგანმანათლებლო კონტექსტი მნიშვნელოვან როლს შეიძლება 

ასრულებდეს სტატისტიკის მიმართ შფოთვის ჩამოყალიბებაში. კვლევის ფარგლებში იგეგმება 

სწორედ ამ ხარვეზების ამოვსება და ორი საგანმანათლებლო სისტემის ფარგლებში (ავსტრია, 

საქართველო) მონაცემების შედარება. 

 

 

 

 

 

დამატებითი ინფორმაცია 

 

 

 სალექციო კურსების და  რიდერის მომზადება 

 
 

# 

gegmiT gaTvaliswinebuli 
da Sesrulebuli samuSaos 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

1. ცხოვრების ისტორიის 

ინტერვიუ და ნარატივის 

ანალიზი 

 

ლილი ხეჩუაშვილი ლილი ხეჩუაშვილი 
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2. შესავალი კურსი ბავშვთა და 

მოზარდთა კლინიკურ 

ფსიქოლოგიაში 
თეონა ლოდია თეონა ლოდია 

 

3. 
 
 

 

პოზიტიური ფსიქოლოგია 

 

ხათუნა მარწყვიშვილი ხათუნა მარწყვიშვილი 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

2015 წელს დაიწყო ზემოაღნიშნული კურსების შემუშავება. რიდერების მზადდება ინსტიტუტის 

პროფესორების მიერ. შერჩეული იქნა კურსის საკითხავი მასალა, განხილული იქნა ინსტიტუტის 

თანამშრომლების მიერ და კურსის ხელმძღვანელებმა დაიწყეს რიდერების შემუშავება რომელთა 

ნაწილი  უკვე დასრულებულია. რიდერები 2016 წლის გაზაფხულისათვის განთავსდება 

უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში. 

 

 

 

სამეცნიერო სამოგზაურო გრანტები 

 

1. ლილი ხეჩუაშვილი: ცენტრალური აზიისა და კავკასიის კვლევისა და ტრენინგის ინიციატივის 

უფროსი მკველვარის კვლევით გრანტის ფარგლებში (CARTI under the International Higher 

Education Support Program of the Open Society Foundations. გრანტის გამცემი: ღია საზოგადოების 

ინსტიტიტუტის ფონდი, გრანტი N: IN2013-11481). (2013-2015) 

2. ლილი ხეჩუაშვილი: ფულბრაიტის კვლევითი გრანტი (2015-2016) 

3. ხათუნა მარწყვიშვილი: პოსტ სადოქოტორ კვლევითი გრანტი ERASMUS MUNSDUS (IANUS II) 
პროგრამის ფარგლებში კარლ ფრანცეზის სახელობის გრაცის უნივერსიტეტი,  ქ. გრაცი, ავსტრია 

4. მაია მესტვირიშვილი: სამეცნიერო კვლევითი გრანტი აკადემიური პერსონალისათვის, ტარტუ, 

ესტონეთი 

 

 

 

საერთაშორისო თანამშრომლობა 

 

თეონა ლოდიამ განახორციელა ბრემენის უნივერსიტეტის კლინიკური ფსიქოლოგიისა და 

რეაბილტაციის ცენტრის ხელმძღვანელების, პროფესორების - ფრანც და ულრიკე პეტერმანების 

ორკვირიანი სალექციო კურსების ორგანიზება ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის. 

 

 ლექციები შეეხებოდა შემდეგ თემებს: 1. სოციალური ფობიის დიაგნოსტიკა და თერაპია; 2. ყურადღების 

დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომის დიაგნოსტიკა და თერაპია; 3. აგრესიული ქცევის მართვა; 

4. დეპრესია მოზარდებში, დიაგნოსტიკა და თერაპია. 
 



ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

 

 

 

კოგნიტური და ნეიროფსიქოლოგიის  

სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი 

 

 

2015 წლის სამეცნიერო მუშაობის ანგარიში 
 

 
 
 

1. saqarTvelos mecnierebaTa akademia “saqarTvelos mecnierebaTa 

erovnuli akademiis Sesaxeb” saqarTvelos kanonis (muxli me-4) da 

saqarTvelos mecnierebaTa akademiis wesdebis (punqti me-5) Tanaxmad 

atarebs saqarTvelos umaRlesi saganmanaTleblo da samecniero-

kvleviTi dawesebulebebis samecniero saqmianobis wliuri 

angariSebisa da dasrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebis 

eqspertizas; 

2. eqspertizaze warmodgenili samecniero saqmianobisa da 

dasrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebis angariSi srulad 

unda Seesabamebodes saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis 

akademiuri sabWos mier damtkicebul Semdeg formebs. 

* samecniero erTeulis (departamenti, inxtituti, ganyofileba, 

laboratoria) dasaxeleba ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის კოგნიტური და ნეიროფსიქოლოგიის სასწავლო–სამეცნიერო 

ინსტიტუტი 
 

* samecniero erTeulis xelmZRvaneli პროფესორი თამარ გაგოშიძე  
 

* samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

პროფესორი: ლალი სურმანიძე 

ასოცირებული პროფესორები: ირაკლი იმედაძე, თამარ აბაშიძე,  
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ასისტენტ პროფესორები: ირინე ჟვანია, მარინე კაკიაშვილი–ჯაღიაშვილი, 

შორენა მამუკაძე 
 
 

* saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

 

# gegmiT 
gaTvaliswinebul

i da 
Sesrulebuli 
samuSaos dasa-

xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

თვითსტიგმატიზაც

იის ფენომენი 

ეპილეფსიის მქონე 

მოზარდებთან 
 

თსუ, მიზნობრივი 

სამეცნიერო 

პროგრამის 

შიდასაუნივერსიტე

ტო გრანტი 

ლ. სურმანიძე მ. მაჭავარიანი 

ნ. გაბედავა 

ანოტაცია 
კვლევის მიზანს წარმოადგენდა  ეპილეფსიის მქონე მოზარდებთან თვითსტიგმატიზაციის 

ფენომენის სპეციფიკის შესწავლა.  

კვლევის ამოცანები: 

1. თვითსტიგმატიზაციის სუბიექტური სურათის გამოვლენა და აღწერა; 

2. ეპილეფსიის აღქმის კულტურული კონტექსტი და მისი თავისებურებების ანალიზი.  

3. დეპრესიის ხარისხის დადგენა და გენდერული სხვაობების გამოვლენა; 

4. გულყრების კუპირების, როგორც გავლენის მქონე ფაქტორის შესწავლა დეპრესიის 

დონესა და თვითსტიგმატიზაციაზე.  

         კვლევა ჩატარდა ქ. თბილისში ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტის 

ბაზაზე 3 ეტაპად. შეგროვდა თვითსტიგმატიზაციასთან დაკავშირებული თვისებრივი 

მონაცემები  ფსიქოსემანტიკური კვლევისა და დეპრესიის სკალის გამოყენებით. შემდეგ მოხდა 

მონაცემების ანალიზი (როგორც რაოდენობრივი, ისე თვისებრივი). სხვადასხვა ჯგუფის 

სემანტიკური სივრცეების შესადარებლად შემუშავებულ იქნა სპეციალური სტატისტიკური 

პროგრამა. შეჯერდა როგორც თვისებრივი, ისე რაოდენობრივი ანალიზის შედეგები და მოხდა 

მიღებული შედეგების ინტერპრეტაცია.   

       სამიზნე ჯგუფის მონაცემების სტატისტიკურმა ანალიზმა გამოავლინა 15 კლასტერი. 

კლასტერებში გაერთიანებული ჯგუფების რაოდენობა პაციენტების შემთხვევაში აღმოჩნდა 

გაცილებით დიდი, ვიდრე საკონტროლო ჯგუფის შემთხვევაში.  აღნიშნული სხვაობა 

მიუთითებს, რომ ეპილეფსიი მქონე მოზარდებს არენიშნებათ კატეგორიზაციის სიძნელეები. რაც 

შესაძლოა აიხსნას, ერთის მხრივ დაავადებით გამოწვეული  კოგნიტური დეფიციტით, ხოლო 

მეორეს მხრის შესაძოა იყოს განპირობებული ამ დავაადების მქონე პაციენტების პიროვნული 

თავისებურებებით. სამიზნე ჯგუფის მონაწილეების შემთხვევაში, თითქმის ყველა კლასტერში 

ვლინდება სოციალური საკითხების, მათ შორის, სოციალური ურთიერთობების, სოცილური 

მიღება/მიუღებლობის  განსაკუთრებული მნიშვნელობა. სოციალური ურთიერთობები 
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დაკავშირებული აღმოჩნდა ისეთ ცნებებთან როგორიცაა ოპტიმიზმი, პესიმეზმი და იმედი. 

ოჯახის ცნება დაკავშირებული აღმოჩნდა პატივისცემასთან, ხოლო წარმატება  დაკავშირებულია  

პატივისცემის,   განათლების, პროფესიის, თავდაჯერებულობისა და ავტორიტეტულობის 

ცნებებთან. დაავადებასთან დაკავშირებული ცნებებიდან ეპილეფსია დაკავშირებული აღმოჩნდა 

ცნებებთან განკურნებადი, კლინიკა, ექიმი. ხოლო ცნება გულყრა აღმოჩნდა გაერთინებული ერთ 

ჯგუფში ისეთ ცნებებთან როგორიცაა განუკურნებელი, უშვილობა, შფოთვა და ა.შ   საინტერესოა 

რომ  ცნებები გამართლება და შრომა გაერთიანებულია ერთ კლასტერში და დაკავშირებულია 

რეჟიმის დაცვისა და უსაფრთხოების ცნებებთან.  ამრიგად, სოციალური საკითხები აღმოჩნდა 

ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვანი სფერო ეპილეფსიის მქონე მოზარდებისათვის. პოზიტიური 

ემოციური და   სოციალური კავშირები აღქმულია, როგორც   საზოგადოების სხვა წევრებთან  

წარმატებული ურთიერთობით გაშუალებული ფენომენი. ეპილეფსის მქონე მოზარდების მიერ 

ოჯახი აღიქმება, როგორც სოციალური პატივისცემის წყარო. რეჟიმის დაცვა და უსაფრთხოება კი 

წარმოადგენს წარმატებისა და გამართლების გარანტიას. აღსანიშნავია, რომ  დეპრესის 

მაჩვენებლები ეპილეფსიის მქონე და საკონტროლო პირთა ჯგუფებში მნშვნელოვნად 

განსხვავებული არ აღმოჩნდა. როგორც ეპილეფსიის მქონე ისე ჯანმრთელი მოზარდების 

დეპრესიის დონე აწეულია. მომატებული დეპრესიული ფონი განსაკუთრებით საყურადღებოა 

ჯანმრთელი მოზარდების პოპულაციაში, აღნიშნული საკითხი ვფიქრობთ საჭიროებს უფრო 

დეტალურ და ღრმა გამოკვლევას. 

პროექტის ფარგლებში კვლევის შედეგების საფუძველზე მომზადდა მოხსენება, რომელიც 

წარდგენილ იქნა International Journal of Arts and Sciences მიერ გამართულ საერთაშორისო 

კონფერენციაზე  Freiburg Christmas conferece 2015. 

ამჟამად მიმდინარეობს მუშაობა სამეცნიერო სტატიაზე, რომელიც უნდა წარდგენილ იქნას 

მაღალრეიტინგულ სამეცნიერო ჟურნალში. 

 

* saxelmwifo grantiT dafinansebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

 „განწყობის 

ქართული 

ფსიქოლოგიური 

სკოლის ცნებითი 

აპარატი - 

თეორიული და 

გამოყენებითი 

მხარეები“. პროექტის 

შიფრი: FR/352/2-

200/14. 2015 წელი.  
 

სსიპ შოთა 

რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

ასოცირებული 

პროფესორი, ი. 

იმედაძე. 

 

დასრულებული პირველი ეტაპის შედეგები 

3 წლიანი გრანტის ფარგლებში მრავალფეროვანი და მრავალრიცხოვანი სამეცნიერო 



 4 

აქტივობა არის გათვალისწინებული (კონკრეტული ემპირიული და თეორიული 

კვლევების ჩატარება, სამეცნიერო სტატიების დაწერა, ჟურნალ „მაცნეს“ 3 ნომრის  

გამოცემა, სამუშაო შეხვედრების, სიმპოზიუმების მოწყობა და ა.შ.). გრანტის ძირითადი 

ამოცანა ფსიქოლოგიის აკადემიური ქართულენოვანი ღია ინტერნეტლექსიკონის 

შექმნაში მდგომარეობს. 

პირველ ეტაპზე გაანალიზებულ იქნა ქართულენოვანი სამეცნიერო კვლევების და 

შრომების თეორიული, ცნებითი აპარატი და შეიქმნა ცნებათა საექსპერტო ჩამონათვალი. 

 

2 proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

 

# proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

„მიკრო და მაკრო 

ფაქტორების 

გავლენა შშმ პირთა 

სამუშაო 

გარემოსთან 

ადაპტაციასა და 

შრომით 

ეფექტურობაზე“. 

„შრომის ბაზრის 

ანალიზისა და 

საინფორმაციო 

სისტემის 

დანერგვისა და 

განვითარების 

სახელმწიფო 

პროგრამის“ 

ფარგლებში 

საქართველოს 

შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს მიერ 

გამოცხადებული 

გამარტივებული 

ტენდერი 

თამარ მახარაძე. 

თსუ შეზღუდული 

 შესაძლებლობების 

საკითხების 

შემსწავლელი 

ცენტრი 

 

ი. ჟვანია 

თ. აბაშიძე.  

ნ.სუმბაძე 

 

ანოტაცია 

კვლევის მიზანი იყო დასაქმებული შშმ პირების ზოგადი სურათის შექმნა და სამუშაო  

პირობებისადმი მათი დამოკიდებულებების შესწავლა (რაოდენობრივი კვლევა) და შშმ 

პირთა, დამსაქმებლებისა და სფეროს ექსპერტების დამოკიდებულებების შესწავლა 

(თვისებრივი კვლევა).  
2 proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

 

# proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

ფეტალური 

ანტიკონვულსანტებ

ის  ზეგავლენის 

გვიანი შედეგების 

შეფასება  ნეიროგანვ

რუსთაველის 

სამეცნიერო ფონდი 
FR/373/8-313/13 

ნ. ტატიშვილი შ. მამუკაძე 

თ. ედიბერიძე 

ნ. გოგატიშვილი 
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ითარებითი 

მონაცემების 

მიხედვით.  

 
 

ანოტაცია 

კვლევა მიზნად ისახავს ნეიროგანვითარებით მახასიათებლებზე ანტიკონვულსური 

პრეპარატების ფეტალური ზეგავლენის მოგვიანებითი შედეგების შესწავლას  3-დან 6 
წლამდე ასაკის ბავშვებში. კვლევის ჰიპოთეზა მდგომარეობდა შემდეგში: 

ანტიკონვულსიური თერაპია გავლენას უნდა ახდენდეს ბავშვის შემეცნებითი სფეროს 

განვითარებაზე.  კვლევა ჩატარდა ეპილეფსიის მქონე 50 ქალზე და მათ 3–6 წლის ასაკის 

შვილებზე, ასევე 70 ჯანმრთელ ქალზე და მათ შვილებზე. საკონტროლო ჯგუფში 

გაკონტროლებული იყო ქალების და მათი შვილების ასაკი. კვლევისას 

გათვალისიწინებული იყო ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა დედის ინტელექტის დონე, 

ანტიკონვლუსანტის ტიპი, ანტიკონვულსანტის მიღების პერიოდი ორსულობისას, 

ანტიკონვულსანტის დოზა. გამოყენებული იყო ვექსლერის სკოლამდელი ასაკის 

ინტელექტის ტესტი (WPPSI-4), ვექსლერის მოზრდილთა ინტელექტის შესაფასებელი 

ტესტი (WAIS-R), ვაინლენდის ადაპტული ქცევის ტესტი. 

კვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ ეპილეფსიის მქონე ქალების შვილებს მნიშვნელოვნად 

უფრo დაბალი მაჩვენებლები აქვთ ინტელექტის ტესტის ვერბალური და პერცეპტული 

აზროვნების ინდექსებში, მუშა მეხსიერების და ინფორმაციის გადამუშავების სისწრაფის 

ინდექსებში, პრაქტიკულად ჯანმრთელი ქალების შვილებთან შედარებით. რეგრესიული 

ანალიზის საფუძველზე აღმოჩნდა, რომ ანტიკონვულსანტის მიღებასთან ერთად 

მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც შედეგების ვარიაციის ნახევარზე მეტს ხსნის, არის 

დედის ინტელექტის დონე. ამჟამად მიმდინარეობს მონაცემების ინტერპრეტაცია. 

 

* publikaciebi: 

a) saqarTveloSi 

monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 



 6 

 
 

krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

     

 
 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

     

  

 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

     

anotaciebi 

 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

     

anotaciebi 
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# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

     

 

#      
1 
 

     

anotaciebi 

 

 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

     

anotaciebi 

 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

     

anotaciebi 

 

 
b) ucxoeTSi 

monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

saxelmZRvaneloebi 
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# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 
 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

  И. Имедадзе Школа Узнадзе: 
штрихи к 

истории.Вопросы 

психологии. 

2015. № 2.  Москва стр. 120-130. 

ანოტაცია 

წერილში განხილულია დ. უზნაძის ფსიქოლოგიური სკოლის განვითარების 

ზოგიერთი მომენტი, რომელიც ნაკლებად არის გაშუქებული ფსიქოლოგიის 

ისტორიაში. განსაკუთრებით ვრცლად არის წარმოდგენილი თბილისის 1952 წლის 

დისკუსიის გარემოებანი. სოციალურ პლანში მან ხელი შეუწყო ქართული 

ფსიქოლოგიური სკოლის კონსოლიდაციას; ინტელექტუალურ პლანში შეასრულა 

ერთგავრი პოლიგონის ფუნქცია, სადაც გამოიცადა, დაზუსტდა და დაიხვეწა 

არგუმენტაცია უფრო სერიოზულ ოპონენტებთან საკამათოდ, ბევრად უფრო რთულ 

სიტუაციაში და საოციალურ გარემოში. ასეთი იყო ვითარება მოსკოვის დისკუსიაზე (III 

საკავშირო თათბირზე ფსიქოლოგიაში) 1955 წელს, რომელიც შეიძლებოდა 

საბედისწერო გამხდარიყო ქართული ფსიქოლოგიური სკოლისთვის. 

 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 EE. Pircxalava, L. 

Surmanidze 

Identity 
Strategies of 

2015. Volume 3, 
Number 2, Mar.-
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Muslim 
Meskhetians 
(Meskhetian 

turks) in Cultural 
Context. 

Cultural and 
Religious 
Studies. 

Apr. (Serial 
Number 9) 

ანოტაცია 

კვლევის მიზანს წარმოადგენდა გადაადგილების პროცესის შედეგად განსხვავებულ 

სოციოკულტურულ კონტექსტში ადგილნაცვალ პირთა იდენტობის სტრატეგიების 

შესწავლა. კვლევა ჩატარდა მუსლიმ მესხებში, რომლებიც წარმოადგენს ჯგუფს 

მრავალი მიგრაციისა და გადაადგილების გამოცდილებით.  თეორიულ მოდელად 

გამოყენებულ იქნა ფრანგი მეცნიერის - კამილერის სოციალიზაციისა და იდენტობის 

სტრატეგიების მოდელი, რომლის თანახმად, იდენტობის აღმოცენების  და 

ტრანსფორმირების რთული პროცესი მუდმივად მიმდინარეობს სოციოკულტურულ 

გარემოსთან ურთიერთქმედებაში და ფსიქიკური წარმონაქმნების (იდეები, 

მიმართებები) აქტიური მონაწილეობით; იდენტობის ფორმირება წარმოადგენს 

ადამიანის მიერ იმ შეუსაბამობების მართვას, რომელიც აღმოცენდება ე.წ. ფაქტიურ 

(ადამიანის მიერ თავის თავზე შექმნილი ღირებულება/წარმოდგენები) და მიწერილ 

(ადამიანზე სხვების მიერ შექმნილი ღირებულება/წარმოდგენები) იდენტობებს შორის. 

შესაბამისად, ყალიბდება იდენტიფიკაციის შემდეგი სახეები: „ნეგატიური“ (ამა თუ იმ 

სოციალური ობიექტის იდენტობის მიუღებლობა/უარყოფა), „იდენტობა-დაცვა“ 

(რეაქცია ძველი სტერეოტიპების ნგრევაზე), „განმასხვავებლური რეაქცია“ ანუ 

„რეაქტიული იდენტობა“ (სხვებზე რეაქცია მათგან განსხვავებულობის აღქმის 

საფუძველზე), „პოლემიკური იდენტობა“  - „რეაქტიული იდენტობის“ უკიდურესი 

გამოვლინება, როცა  ადამიანი საკუთარ თავს არა მხოლოდ განასხვავებს და იცავს 

სხვებისგან, არამედ აგრესიულად აღმატებული თვითშეფასების საფუძველზე 

განეწყობა კიდეც ამ „სხვების“ წინააღმდეგ. კრიზისულ სიტუაციაში „რეაქტიული 

იდენტობა“ დაცვის მექანიზმად იქცევა.  

კვლევაში მონაწილეობდნენ კრასნოდარის მხარიდან 2005 წელს შეერთებულ შტატებში, 

კერძოდ, პენსილვანიასა და ილინოისში გადასახლებული მუსლიმი მესხები. მეთოდად 

გამოყენებულ იქნა სიღრმისეული ინტერევიუები, მცირე ჯგუფური ინტერევიუები და 

საუბრები.  

მასალის გაანალიზების შედეგად გამოვლინდა იდენტობის სტრატეგიები, რომლებსაც 

მუსლიმი მესხები მიმართავენ  ახალ სოციოკულტურულ გარემოში. კერძოდ, ნეგატიური 

იდენტობა,  რეაქტიული იდენტობა (ანუ განმასხვავებელი რეაქცია)  და პოლემიკური 

იდენტობა (რეაქტიული იდენტობის უკიდურესი ფორმა). 

კვვლევამ  ასევე დაადასტურა იდენტობის სტრატეგიების მკვლევართა  მოსაზრება,  

რომ ერთი და იმავე ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენლები სხვადასხვა 

სოციოკულტურულ ველთან ადაპტაციისთვის განსხვავებულ იდენტობის სტრატეგიებს 

მიმართავენ.   

 
# avtori/ statiis saTa- Jurnalis/ gamocemis gverdebis 
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avtorebi uri, Jurna-
lis/krebulis 
dasaxeleba 

krebulis 
nomeri 

adgili, 
gamomcemloba 

raodenoba 

      

 

 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

      

 

 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

      

 

 

 

* samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

a) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 
 

   

moxsenebaTa anotaciebi 

 
 

b) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 I. Imedadze Theory of set as antropic 
conception of personality 

The Current Issues in 
Theoretical and Applied 
Psychology, Erevan, 2015. 
P.647-650. 
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ანოტაცია 

მოხსენებაში კრიტიკულად არის განხილული თანამედროვე ფსიქოლოგიის 

მეთოდოლოგიის ზოგიერთი ტენდენცია: ორგვარი ფსიქოლოგიის 

ურთიერთდაპირისპირება, კონსტრუქტივიზმით და პოსტმოდერნიზმით გატაცება, 

თანამედროვე ფიზიკასთან გაუმართლებელი ანალოგიები, პრაქტიკული ფსიქოლოგიის 

ფუნდამენტალურისგან ემანსიპაციის საფრთხის გაზვიადება და სხვა. 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 ი. ჟვანია, თ. აბაშიძე, ა. 

ქიტიაშვილი. 

ეთნიკური უმცირესობების 

იდენტურობა და 

ატიტუდები სოციალური 

საკითხების მიმართ - 

საქართველოს მაგალითი.  

WEI International Academic 

Conference Barcelona);  

ბარსელონა, ესპანეთი,  18-21 

იანვარი, 2015 წ. 

 

ანოტაცია 

მოხსენება ეხებოდა ეთნიკური სომხების ქართულ საზოგადოებაში ინტეგრაციის 

საკითხს, პრობლემებსა და ბარიერებს, რომელსაც საქართველოს ტერიტორიაზე 

კომპაქტურად დასახლებული სომხური მოსახლეობა აწყდება. მოხსენება ეყრდნობა 

2013 წელს ჯავახეთის რეგიონში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებს. აბსტრაქტი 

გამოქვეყნდა კონფერენციის მასალებში ინგლისურ ენაზე 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 ი.ჟვანია, თ. აბაშიძე, ა. 

ქიტიაშვილი 

შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე 

პირების დასაქმება 

საქართველოში: 

გამოწვევები და 

პერსპექტივა; თ.მახარაძე, 
ი.ჟვანია, ა.ქიტიაშვილი, 
თ.აბაშიძე; აბსტრაქტი 
(ინგლისურ ენაზე); 

World Academy of Science, 

Engineering and Technology, 

International Science Index, 

Environmental and Ecological 

Engineering, 2(7), 1153. 

 

 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 ი. ჟვანია, თ. მახარაძე The Main Challenges of 

Environmental and sustainability 

Education in Georgia:  Preschool 

and School level; Tamar 

Makharadze, Irina Zhvania; 

აბსტრაქტი (ინგლისურ 

ენაზე);  

 

International Conference for 
Teaching and Education, 

organized by the International 
Journal of Arts and Sciences, 

16-20 March, 2015, Las Vegas, 
USA. 
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# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 თამარ აბაშიძე, ანასტასია 

ქიტიაშვილი “მესამე 

საერთაშორისო კონფერენცია 

– მიღწევები სოციალურ 

მეცნიერებებში, მენეჯმენტსა 

და ადამიანის ქცევის 

შესწავლაში”. 

 

გარემოსდაცვითი 

საკითხების სწავლება 

პროფესიულ განათლებაში 

- საქართველოს მაგალითი;   

The Third Intrernational 
Conference on Advances in 
Social Science, Management 

and Human Behaviour); 
ციურიხი, შვეიცარია, 10-11 

ოქტომბერი, 2015 წ. 

ანოტაცია 
მოხსენება ეხებოდა გარემოსდაცვითი საკითხების სწავლების შეფასებას პროფესიული 

განათლების სფეროში. მოხსენება ეყრდნობა 2014 წელს ქ. თბილისში ჩატარებული კვლევის 

შედეგებს, რომლის მიზანი იყო გარემოსდაცვითი განათლების შეფასება საქართველოში 

ფორმალური განათლების ყველა საფეხურზე. პროფესიული განათლების საფეხურზე 

საკითხი შესწავლილ იქნა სისტემისა და საგანმანათლებლო დაწესებულებების დონეზე. 

სტატია გამოქვეყნდა კონფერენციის მასალებში. 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1    

 

 
 

 
* saqarTvelos saxelmwifo biujetisa da grantebis gareSe  

Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 
 

# 

gegmiT 
gaTvaliswinebuli da 
Sesrulebuli samuSaos 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 

1 
 
 
 

შეზღუდული 

შესაძლებლობების 

ფსიქოლოგია და 

ადაპტაცია 

„შშმ პირთა დასაქმება 

საქართველოში; უნგრეთის, 

პოლონეთისა და ჩეხეთის 

თამარ მახარაძე ი. ჟვანია 

თ. აბაშიძე 

ნ.სუმბაძე 
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გაკვეთილები“.  

ვიშეგრადის 

საერთაშორისო ფონდი 

დასრულდება 2016 წლის 

აპრილში. 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

კვლევის მიზანი იყო  შშმ პირთა დასაქმების სფეროში ვიშეგრადის ჯგუფის 

ქვეყნების გამოცდილების გაზიარება და საქართველოს მდგომარეობის შესწავლა. 

კვლევის ფარგლებში განხორციელდა სამაგიდე კვლევა აღნიშნილ ქვეყნებსა და 

სამაგიდე, რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლევები  საქართველოში. ამჟამად 

მიმდინარეობს კვლევის შედეგების დამუშავება. 

 

# 

gegmiT 
gaTvaliswinebuli da 
Sesrulebuli samuSaos 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 

1 
 
 
 

   

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

 

2 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 

 
 

# 

gegmiT 
gaTvaliswinebuli da 
Sesrulebuli samuSaos 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 

1 
 
 
 

   

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 
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2 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 

 
 

# 

gegmiT 
gaTvaliswinebuli da 
Sesrulebuli samuSaos 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 

1 
 
 
 

   

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

 

2 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 

 
 
dawesebuleba Tu saWirod Tvlis, SeuZlia angariSSi Seitanos 

sxva, misTvis mniSvnelovani aqtovobac. 
 
 

 

angariSi warmodgenili unda iyos nabeWdi (2 egzemplarad) da 

eleqtronuli versiis (CD-diski) saxiT. 

 

angariSi, romelic ar aris Sedgenili am debulebis me-3 punqtis 

moTxovnebis Sesabamisad, eqspertizas (Sefasebas) ar eqvemdebareba da 

Sefasebis Semajamebel dokumentSi aRiniSneba formuliT “ar 

Sefasda”. 

 



 

 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 
ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

განათლების მეცნიერებათა დეპარტამენტი 

 

 

 

 

 

პედაგოგიკის 

სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი 

 

 

 

2015 წლის სამეცნიერო მუშაობის ანარიში 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი 
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I. 1. samecniero erTeulis (departamenti, inxtituti, ganyofileba, 
laboratoria) dasaxeleba.  
             ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის, განათლების 

დეპარტამენტის, პედაგოგიკის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი. 
 
I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli 

          qeTevan Wkuaseli,  პედაგოგიკის  მეცნიერებათა  დოქტორი, სრული პროფესორი 

 
I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba 
ეთერ ღვინერია  - პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული 

პროფესორი,  

იზაბელა პეტრიაშვილი  - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული 

პროფესორი,; 

ივანე მინდაძე  - პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული 

პროფესორი,  

რუსუდან სანაძე  - განათლების მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული 

პროფესორი,  

ნინო ჩახუნაშვილი  - პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ასისტენტ 

პროფესორი,  

ეფემია ხარაძე  - პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ასისტენტ პროფესორი,  

ზაქარია ქიტიაშვილი  - ასისტენტ პროფესორი,   

თამაზ კარანაძე - ემერიტუს პროფესორი. 

 
პედაგოგიკის სასწავლო – სამეცნიერო ინსტიტუტი მიმდინარე წელს კვლევით 

სამუშაოს ახორციელებდა  სამწლიანი (2015/2016/2017) კვლევითი თემატიკის 

ფარგლებში, კერძოდ, სამეცნიერო კვლევის ზოგადი თემატიკა მოიცავს საკითხებს:  

 

აღზრდის, განათლების და სწავლების პროცესი ყველა ტიპის სკოლაში და სკოლამდელ 

დაწესებულებაში; 

სამოქალაქო, ინტერკულტურული და ეკოლოგიური განათლება, ინკლუზიური 

განათლების პრობლემები;  

საქართველოს განათლების სისტემის რეფორმირების პროცესი და შედეგები – 

ისტორიული კონტექსტი, განათლების სახელმწიფო პოლიტიკის ისტორიული 

კონტექსტები და  თანამედროვე ტენდენციები, განათლები სისტემების  განვითარების  

საკითხები 

განათლების პოლიტიკის საკითხები;  

საქართველოს განათლების სისტემის სამართლებრივი საფუძვლები – ნორმატიული 

ბაზა;  

მასწავლებლის მომზადების, გადამზადების და   პროფესიული განვითარების 

პრობლემები, მასწავლებლის  პროფესიული მახასიათებლები, მასწავლებელთა  

პრობლემები სასწავლო პროცესში; 

წიგნიერების პრობლემები ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში 
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სასკოლო ჰიგიენის საკითხები;  

კლასგარეშე და სკოლისგარეშე აღზრდის პრობლემები 

მცირეწლოვანთა სამართალდარღვევის პრობლემები; 

ობოლ და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებულ მოზარდთა აღზრდის პრობლემები; 

სოციუმის გავლენები მოზარდის აღზრდასა და განვითარებაზე; 

მშობელთა პედაგოგიზაციის საკითხები; 

ელექტრონული სწავლების საკითხები; 

ზრდასრულთა განათლების საკითხები 

ცალკეულ საგანთა სწავლების მეთოდიკის საკითხები ყველა ტიპის სკოლაში; 

  

წარმოდგენილი თემატიკის ფარგლებში ინსტიტუტმა:  

  

 ჩაატარა პროფესორ–მასწავლებელთა 2 სამეცნიერო კონფერენცია, 

(17.10.2015 და 27. 10 2015), ერთი სტუდენტური კონფერენცია(06. 2015). 

 მომზადა კონფერენციის ელექტრონული კრებული (60 სტატია), რომელიც 

განთავსდება ქართულ რეფერირებულ ელექტრონულ სამეცნიერო 

ჟურნალში „განათლების მეცნიერებები, ფსიქოლოგია, კომპიუტერული 

მეცნიერებები“- დეკემბრის ნომერი.  

  თსუს „საბავშვო უნივერსიტეტის“ ეგიდით, ჩაატარა გასვლით სხდომები 

ფოთისა და  ქუთაისის პედაგოგიურ საზოგადოებასთან. 

 პროფესიული განვითარების მიზნით ჩაატარა საგნობრივი სემინარები 

აჭარის რაიონის პედაგოგიურ საზოგადოებასთან. 

 2015 წელს ქეთევან ჭკუასელი, როგორც განათლების ექსპერტი 

პერმამენტულად იყო ჩართული განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტროსა და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სახლის 

ეგიდით შემუშავებული განათლების სისტემის სამართლებრივი 

დოკუმენტების  განხილვასა და კონსულტირებაში. 

 2015 წელს ინსტიტუტის  თანამშრომლების მიერ მომზადდა 37 

სამაგისტრო ნაშრომი, სადოქტორო დისერტაცია დაიცვა 4–მა 

დოქტორანტმა. 

 2015 წლის განმავლობაში პერმანენტულად ტარდებოდა სემინარები, 

კოლოქვიუმები და თემატური განხილვები ინსტიტუტის 

დოქტორანტების მონაწილეობით; 
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* saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# 

gegmiT 
gaTvaliswinebuli da 
Sesrulebuli samuSaos 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 

1 
 
 
 

   

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

 

2 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 
 

* saxelmwifo grantiT dafinansebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

მასწავლებელთა 

საუნივერსიტეტო 

მომზადების 

ინტეგრირებული  

300 კრედიტიანი 

პროგრამის 

პედაგოგიური  

მოდულების ( 

პედ.დისციპლინები, 

პედ.პრაქტიკა, 

კვლევითი ნაწილი) 

შემუშავება 

/ VII – XII კლასების 

მასწავლებელი/ 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

ფსიქოლოგიისა და 

განათლების 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის 

განათლების 

მეცნიერებათა 

დეპარტამენტის 

ხელმძღვანელი, 

პროფესორი ქეთევან 

რუსუდან სანაძე, 

თინათინ დოლიძე, 

მარინე 

გოგნელაშვილი, 

ქეთევან ფანცულაია, 

ეფემია ხარაძე, ნინო 

ჩახუნაშვილი, 

თამარ ბედენაშვილი 



 5 

ჭკუასელი 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

განათლებისა და მეცნიერების 2015 წელს სამინისტრომ შეიმუშავა მასწავლებელთა 

მომზადების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული ზრდის თანმიმდევრული 

სისტემა/სქემა. მასწავლებლის წოდება ჩაიშალა სტატუსებად, კერძოდ, პრაქტიკოსი 

მასწავლებელი, უფროსი მასწავლებელი, წარჩინებული მასწავლებელი და მენტორი 

მასწავლებელი.  მასწავლებელთა საუნივერსიტეტო მომზადების კურსდამთავრებულს, 

სქემის მიხედვით, განესაზღვრა უფროსი მასწავლებლის  სტატუსი.  სქემაში 

მასწავლებელთა მომზადება გაწერილია ინტეგრირებული (საბაკალავრი / სამაგისტრო), 
300 კრედიტიანი პროგრამის სახით, რომელიც კურსდამთავრებულს ანიჭებს მაგისტრის 
ხარისხს.  სქემა, ინტეგრირებულ საბაკალავრო/სამაგისტრო დონეზე, უნივერსიტეტებს, 

საგნის მასწავლებლის მოსამზადებლად  სთავაზობს 300კრედიტიან მიმდევრობით  და 

პარალელურ პროგრამებს შემდეგი რეგულაციებით: 
პარალელური პროგრამა   
120 კრედიტი - ძირითადი სპეციალობის მოდული   

60 კრედიტი - პედაგოგიური მოდული  

60 კრედიტი - სასკოლო პრაქტიკისა და კვლევის  კომპონენტის მოდული 

60 კრედიტი - თავისუფალი კომპონენტის მოდული 

ასეთ ვითარებაში, აუცილებელია უნივერსიტეტებმა შეიმუშაონ 60 კრედიტიანი 

პედაგოგიური მოდული და 60 კრედიტიანი სასკოლო პრაქტიკისა და კვლევის  

კომპონენტის მოდული. შესაბამისად, ჩვენ მიერ მომზადდა საგრანტო წინადადება ამ 

მოდულების შესამუშავებლად, კერძოდ, გაიწერა პროექტი - „მასწავლებელთა 

საუნივერსიტეტო მომზადების ინტეგრირებული  300 კრედიტიანი პროგრამის 

პედაგოგიური  მოდულების ( პედ.დისციპლინები, პედ.პრაქტიკა, კვლევითი ნაწილი) 

შემუშავება / VII – XII კლასების მასწავლებელი/“ 

 

კვლევის მიზანი  – მასწავლებელთა მომზადების ევროპული გამოცდილების შესწავლა, 

ქართულ კანონმდებლობასთან შესაბამისი წარმატებული საერთაშორისო პრაქტიკის 

იდენტიფიცირება და მისი თავსებადობის კვლევა  არსებულ ქართულ რეალობასთან.  

პირველი ეტაპი - დოკუმენტაციის ანალიზის საშუალებით, მასწავლებლის იმ ზოგადი 

კომპეტენციების იდენტიფიცირება, რომელიც სავალდებულოა ყველა ქვეყნის 

პროგრამებში.  

მასწავლებელთა მომზადების იმ საერთაშორისო პროგრამების შესწავლა და დამუშავება, 

რომლებიც შესაბამისობაშია ქართულ კანონმდებლობასთან მასწავლებლის 

მომზადებიდების შესახებ;  

საქართველოს კანონმდებლობის შესწავლა - მასწავლებლის მიმართ სახელმწიფოს 

დაკვეთების გამოვლენა; 

მასწავლებლის იმ ზოგადი კომპეტენციების იდენტიფიცირება, რომელიც 

სავალდებულოა როგორც უცხო ქვეყნების, ისე საქართველოს მასწავლებელთა 

მომზადების პროგრამებისათვის. 

მეორე ეტაპი - საქართველოში პრაქტიკის დონეზე მასწავლებლის პროფესიის მიმართ 

დაკვეთების გამოვლენა 

საქართველოში მოქმედ მასწავლებელთა  და დირექტორთა მოსაზრებების შეგროვება – 

ანალიზი, მასწავლებლისათვის საჭირო კომპეტენციების თვალსაზრისით; 

 

მესამე ეტაპი - დოკუმენტაციების ანალიზის საფუძველზე იდენტიფიცირებული ზოგადი 
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კომპეტენციებისა და მოქმედი მასწავლებლებისა და დირექტორების თვალსაზრისით 

საჭირო კომპეტენციების შეჯერების საფუძველზე თავსებადობის დადგენა  ქართული 

რეალობათან. 

შეჯერდება კვლევების შედეგად მიღებული მასწავლებლისათვის აუცილებელი 

კომპეტენციები; 

შეჯერებული კომპეტენციების შესაბამისი მასწავლებლის მომზადების „პედაგოგიური 
დისციპლინების 60 კრედიტიანი „და „სასკოლო პრაქტიკის  და კვლევის  60 კრედიტიანი 

„ახალი მოდულების შექმნა/წილობრივი დაყოფა/; 

მეოთხე ეტაპი - შექმნილი სტრუქტურის განხილვა–ანალიზი რესპოდენტებთან; 

შექმნილი სტრუქტურის წარდგენა სამუშაო შეხვედრაზე პროფესიული 

საზოგადოებისათვის; სტრუქტურის დახვეწა მიღებული რეკომენდაციების საფუძველზე. 

პროექტის ყველა ეტაპი დასრულებულია, შემუშავებულია 60 კრედიტიანი პედაგოგიური 

მოდული და 60 კრედიტიანი პრაქტიკისა და კვლევის მოდული. პროგრამა გადაეცა 

აკრედიტაციის ექსპერტებს. 

 

2 სკოლის 

ორგანიზაციული 

კულტურის კვლევა 
 
 

მასწვლებელთა 

პროფესიული 

განვითარების 

ეროვნული ცენტრი 

იაგო კაჭკაჭიშვილი 
 

ქეთევან ჭკუასელი 

ზაქარია 

ქიტიაშვილი 

ნინო კორინთელი 
 

 

ანოტაცია 

კვლევის მიზანი იყო შეესწავლა საქართველოს საჯარო სკოლების ორგანიზაციული კულტურა და 

ამ სფეროში კლასიკური/თანამედროვე თეორიული წყაროების გაანალიზების საფუძველზე 

დაედგინა რამდენად ორიენტირებული იყო სკოლის ესა თუ ის კულტურის ფორმა 

განვითარებაზე.  

 

საკითხის შესასწავლად მოხდა სკოლის საზოგადოების წევრთა ღირებულებებისა და 

დამოკიდებულებების კვლევა შემდეგი მიმართულებებით:  

 პროფესიული განვითარება, როგორც პიროვნული, ასევე სკოლის;  

 თანამშრომლობა და კომუნიკაცია;  

 თანამედროვე სასწავლო პრაქტიკა;  

 უსაფრთხოებაზე ზრუნვა, რომელიც თავის თავში მოიაზრებს ფიზიკურ, ემოციურ და 

კოგნიტურ კომპონენტებს;  

 გენდერული საკითხები მასწავლებლების სასკოლო პრაქტიკაში;  

 კლასიკური/თანამედროვე თეორიული წყაროების გაანალიზების საფუძველზე დაედგინა 

სკოლის ამა თუ იმ ორგანიზაციული კულტურის ფორმის გავლენა განვითარებაზე.  

 

ჩატარდა რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლევა რამდენიმე ეტაპად, შედეგებში 

გამოიკვეთა საქართველოს სკოლების ორგანიზაციული კულტურის ტიპები და გაიწერა 

რეკომენდაციები სკოლის ორგანიზაციული კულტურის სრულყოფის თვალსაზრისით. 
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* publikaciebi: 

a) saqarTveloSi 

monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 

 
 

iva mindaZe iluziebis 
samyaro 

Tbilisi 183 

anotaciebi 

 
 

 

 

 

 
saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 

 

 

 

 
 

ეთერ ღვინერია 

ო. მუსხელიშვილი 

თ. ბაქრაძე 

თ. გაბისონია 

სასკოლო მზაობის 

პროგრამა 

აქიტივობების 

კრებული 

თბილისი 

განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო 

498 გვ. 

anotaciebi 

 
 
 
 

 

 
krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebu-

Jurnalis/ 
krebulis 

gamocemis 
adgili, 

gverdebis 
raodenoba 
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lis dasaxeleba nomeri gamomcemloba 
1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქეთევან 

ჭკუასელი, 

თინათინ 

დოლიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ეფემია 

ხარაძე, 

გურანდა 

ჯოლოხავა 
 

სწავლების 

მეთოდები საშუალო 

სკოლაში - 

ქართული 

სამეცნიერო 

ელექტრონული 

ჟურნალი, - 

http://ges/internet 

academy.org.ge. 

 

 

 

 

 

 

 

„ეკოლოგიური 

ცნობიერების 

მნიშვნელობისათვის 

განათლების სფეროს 

სპეციალისტების 

მომზადებისას“, 

გორის სახელმწიფო 

სასწავლო  

უნივერსიტეტის 

VIII საეთაშორისო 

კონფერენციის 

„განათლება XXI 

საუკუნეში“ 

მასალები 

 

 

გადაცემულია 

დასაბეჭდად 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საკონფერენციო 

მასალები 

 

თბილისი, 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გორი 
 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

სწავლების მეთოდები საშუალო სკოლაში 

Aაnotacია 

განათლების რეფორმამ ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში უამრავი ახალი ტერმინი 

შემოიტანა. უცხოური მასალების არაპროფესიულმა თარგმანმა, პედაგოგიკის ძირეულ 

ტერმინთა არასწორი ინტერპრეტაცია და აღრევა გამოიწვია. განსაკუთრებით რთულ 

ვითარებაში აღმოჩნდა საშუალო სკოლის პედაგოგიური კადრი, რომელიც სხვადასხვა 

ოფიციალურ გამოცემაში ამა თუ იმ ტერმინის სხვადასხვა ინტერპრეტაციას ხვდება. 

ბოლო დრომდე არ არის  შექმნილი ერთიანი ქართული პედაგოგიური ტერმინოლოგია. 

წარმოდგენილი ნაშრომი ეხება პედაგოგიკის მეცნიერების ისეთი საკვანძო საკითხების 

განმარტებასა და დაზუსტებას, როგორიცაა სწავლების მეთოდი, სწავლების 

http://ges/internet
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ტექნოლოგია, სწავლების სტრატეგია, აქტიური სწავლება. 

ეკოლოგიური ცნობიერების მნიშვნელობისათვის განათლების სფეროს სპეციალისტების 

მომზადებისას 

ანოტაცია 

გარემოს დაცვისა და მდგრადი განვითარების საქმეში ეკოლოგიური განათლების 

მნიშვნელობა საყოველთაოდაა აღიარებული. საქართველოს საგანმანათლებლო 

დოკუმენტებში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია მოსწავლეებში 

ეკოლოგიური კომპეტენციის ჩამოყალიბება-განვითარებას. ამ კონტექსტში 

უმნიშვნელოვანესია მომავალი თაობების მომზადება და აღჭურვა შესაბამისი გარემოს 

დაცვითი ცოდნით, უნარ-ჩვევითა და დამოკიდებულებებით.მხოლოდ პიროვნებას 

შეუძლია პიროვნების აღზრდა, ხოლო მოზარდებში ეკოლოგიური კულტურის 

განვითარება შეუძლია მხოლოდ შესაბამისი ცოდნითა და თვალთახედვით აღჭურვილ 

პიროვნებას – პედაგოგს. ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების აღზრდა 

გულისხმობს ესთეტიკურ აღზრდასაც, რომელშიც მოიაზრება ბუნების შემეცნებაც 

მთელ მის ბუნებრივ და ესთეტიკურ მთლიანობაში. 

ამდენად, წარმოდგენილი ნაშრომი მიზნად ისახავს ეკოლოგიური ცნობიერების 

განვითარებისა და შესაბამისად,  ეკოლოგიური აზროვნების ჩამოყალიბებასთან 

დაკავშირებული პრობლემების განხილვას განათლების სფეროში დაკავებული 

კადრების მომზადებისას. 

კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ საქართველოს, საკანონმდებლო და 

საგანმანათლებლო დოკუმენტებში ასახულია გარემოსდაცვითი განათლებისა და 

ეკოლოგიური ცნობიერების განვითარების მნიშვნელობა, თუმცა მნიშვნელოვნად 

ჩამოვრჩებით საზღვარგარეთის ქვეყნებს, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში 

ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩატარებულ ღონისძიებათა მოწყობით და მასში 

მოსწავლეთა ჩართულობით, რასაც საფუძვლად უდევს პრაქტიკული ცოდნის სიმწირე 

და ეკოლოგიური ცნობიერების შეუსაბამობა ეკოლოგიურ აზროვნებასთან განათლების 

სფეროს მომავალი სპეციალისტების მომზადებისას.   

 

 

 

 
 
 

 
b) ucxoeTSi 

monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    



 10 

anotaciebi 

 
 

saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

 
 
 
 
 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebu-
lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
2 
 
 
 
 

 

Кетеван 
Чкуасели 

 
 
 
 
 
 

 

 
Г. 
Джаматашвили, 
К. Чкуасели 
 

 

 

 

Программы 
подготовки учителей 
в Грузии – 
современные вызовы 

 
 

 

 

 

 

 
Как      преодолеть      

проблему      
отсутствия      

адаптированных 

наглядных   
материалов   для   

детей   с   

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Материалы 

международной 
научно-

практической 
конференции, 

институт 
специального 

European Review 
of Social sciences, 
Vol.2 no.2 2015, 

Issued in the 
Czech Reoublic 

 
 
 

 

Екатеринбург 2015 

 

 

 

 

 

9 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნინო 

ჩახუნაშვილი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ეფემია ხარაძე 

 

нарушением   зрения   
в учебном процессе  

 

 

 

 

 

 

 

Система оценки 

ученика в 

общеобразовательных 

школах Грузии, 

საერთაშორისო 

რეფერირებადი 

ჟურნალი «European 

Reviewof Social 

Sciences» 

(Европейское 

обозрение 

общественных наук) 

 

 

 

„Теоретические 

аспекты 

профессиональной 

подготовки учителей 

начальных классов 

(на примере 

природоведения)“, 

საერთაშორისო 

რეფერირებადი 

ჟურნალი «European 

Reviewof Social 

Sciences» 

(Европейское 

обозрение 

общественных наук) 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vol. 2. No. 2 

2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vol. 2. No. 2 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 
UUniversity 

Service 
Publishing. 

Issued in the 
Czech Republic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
University 

Service 
Publishing. 

Issued in the 
Czech Republic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 

 

 

 
Программы подготовки учителей в Грузии – современные вызовы 

 

Абстракт 
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Уровень профессиональной подготовки учителя является важнейшей заботой любого государства, 

поскольку именно учитель – это сила, способная внести серьезный вклад в дело гражданского 

воспитания будущего поколения. В статье рассматриваются краткая история процесса подготовки 

учителей в Грузии, существующее положение и современные вызовы в отношении как формы 

подготовки учителей, так и содержания программ. 

 
Как преодолеть проблему отсутствия адаптированных наглядных материалов для детей 

с   нарушением зрения в учебном процессе  

 
Абстракт 

 
В  статье  рассматриваются вопросы  организации процесса обучения детей  с  

нарушением зрения.  Основное  внимание авторы  уделяют специфике использования наглядных 
материалов в процессе обучения школьников   с   нарушением   зрения   на   основном   уровне   
образования. 
Определены две стороны проблемы. У ребенка с нарушением зрения должны быть   такие   
дополнительные  наглядные   материалы,   которые   в   процессе контакта с ними предоставляют 

школьнику информацию о различных предметах. В свою очередь, ребенок с нарушением зрения 
должен сам уметь приспособить  имеющиеся  картины,  рисунки,  карты  для  получения 
информации. Авторы рекомендуют решать данную проблему посредством обеспечения 
доступности для школьников с нарушением зрения адаптированных  учебников  и  адаптации  
наглядных  материалов,  что приобретает особую актуальность в условиях инклюзивного 
образования. Одна из авторов статьи работает учителем специальной школы детей с нарушением 

зрения.  Она  сама  слепая,  и  в  статье  представлены  результаты  анализа  ее личного опыта. 
 

 

Система оценки ученика в общеобразовательных школах Грузии 

Абстракт 

          В статье рассматривается проблема проверки и оценки знаний учащихся 

общеобразовательных школ Грузии. Известно, что оценка ясно показывает не только 

достижения учеников, но и эффективность работы учителя – насколько хорошо он 

преподает, насколько результативной является ипользуемая им методика. Кроме 

теоретических подходов к системе оценки в статье обсуждается результаты проведенного 

исследования по данному вопросу в институте педагогики Тбилисского государственного 

университета 

 

 

Теоретические аспекты профессиональной подготовки учителей начальных классов (на 

примере природоведения) 

Резюме 

Целью нашего теоретического исследования являлось обсуждение аспектов подготовки 

учителей по обучению естествознания на начальной ступени, их профессиональной 

готовности, а также выявление проблем, в настоящее время имеющих место в отношении 

данного вопроса в Грузии. 
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По нашему мнению, для успешной деятельности преподователь естественных наук 

должен удовлетворять следующим критериям:  
 Профессиональные знания (теоретические и практические навыки, приобретенные 

им в высшем учебном заведении);  

  Владение методами и приемами обучения, их целенаправленное и творческое 

применение; 

 Этический, педагогический подход к учащимся (уважение и любовь к личности 

ребенка); 

 Правильный подбор и манипулирование методами оценки; 

 Создание комфортной физической и учебной среды с учетом возрастных 

особенностей подростка. 

В настоящее время продолжает оставаться проблематичным формирование у 

будущих педагогов профессиональных качеств. Им нередко затруднительно 

логически объединять знания, полученные в связанных между собой областях, 

творчески, осмысленно выбирать и применять старые либо новые педагогические 

методы и технологии. Роль лектора в данном процессе определяется 

формированием у них профессиональных качеств, с помощью которых будущие 

учители начальных классов, исходя из конкретных учебных целей, сумеют 

разнообразить учебный процесс, достичь результатов, предусмотренных 

национальным учебным планом и предметным стандартом. 
Кроме овладения фундаметального знания, немаловажно индивидуальная работа со студентами и 

постоянный контакт с ними. Исходя из нашего педагогического опыта, хочу отметить, что одним 

из важнейших факторов для повышения продуктивности обучения является именно 

конструктивное, однако в то же время, позитивное близкое и непосредственное общение между 

студентом и лектором. по нашему мнению, под модернизацией начального образования в высшем 

профессиональном педагогическом образовании понимается переход на новые стратегии 

обучения, направленные не только приобретение знаний и их «черствое» использование, но и на 

субъективное развитие личностных качеств будущего учителя, внедрение творчески-

индивидуальных, личностно-развивающих форм и методов подготовки специалистов.  

 

 
 

 

 

 

 

* samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

a) saqarTveloSi 
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# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქეთევან ჭკუასელი, 

თინათინ დოლიძე 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ქეთევან ჭკუასელი 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ქეთევან ჭკუასელი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნინო ჩახუნაშვილი 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

სწვლების მეთოდები 

საშუალო სკოლაში 
 
 
 

 
 
 
 

 

მასწავლებლის 

საუნივერსიტეტო 

მომზადების 

აქტუალური საკითხები 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attracting High Performing 
Students into the Teaching 
Profession – a Critical Step 

towards Improving the 
Quality of the Teacher 

Workforce 
 

 

 

 

 

უცხო ენის სწავლების 

პრობლემები დაწყებით 

კლასებში 

 

 

 

 

 

 

მომავალი 

17.10.2015; ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

მასწავლებელთა 

საუნივერსიტეტო კონფერენცია 
 

 

 

 

27.10.2017; ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ი.გოგებაშვილის საიუბილეო 

თარიღისადმი მიძღვნილი 

საუნივერსიტეტო კონფერენცია 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი. 02/03.04.2015, 
UNICEF Georgia    Ministry of Education      Embassy 
of Estonia  World Bank Georgia 
AndScience,Georgia in Tbilisi 
 

 

 

 

 

 

27.10.2015 – ივანე 

ჯავახიშვილის სახ. თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქ. 

თბილისი, „იაკობ 

გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი 

სამეცნიერო კონფერენცია“ 

 
 

 

 

მასწავლებელთა ფორუმი: 
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5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

8 

 

იზაბელა პეტრიაშვილი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
iva mindaZe 

 

 

 

მარინე გოგნელაშვილი, 

ზაქარია ქიტიაშვილი 

 

 

 

 

ეფემია ხარაძე, 

თინათინ იოსებიძე 

 

მასწავლებლებითვის 

სწავლების პრაქტიკული 

უნარებისა და სასწავლო 

პრაქტიკის  

უზრუნველყოფა – 

გამოწვევები და 

რეფორმის 

შესაძლებლობები. 

 

 
kompiuterze 
adaptirebuli 

testireba 
saqarTveloSi 

 

მასწავლებლის 

თვითშეფასების 

კითხვარი - ანალიზი, 

წინადადებები 

 

 

„იაკობ გოგებაშვილი 

ბუნებისმეტყველების 

სწავლების 

მნიშვნელობის შესახებ“ 

მასწავლებელთა ხარისხის და 

ეფექტიანობის გაუმჯობესება – 

იმპერატივი საქართველოს 

კონკურენტუნარიანობისთვის 21– 

საუკუნეში. 2-3 აპრილი, 2015, 

თბილისი, საქართველო. 

 

 

 

 

 

30.09-02.09.2015 

ოდესა, უკრაინა 

 

 

17.10.2015; ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

მასწავლებელთა 

საუნივერსიტეტო კონფერენცია 

 

27.10.2015 – ივანე 

ჯავახიშვილის სახ. თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქ. 

თბილისი, „იაკობ 

გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი 

სამეცნიერო კონფერენცია“ 

 

სწავლების მეთოდები საშუალო სკოლაში 

ანოტაცია 

განათლების რეფორმამ ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში უამრავი ახალი ტერმინი 

შემოიტანა. უცხოური მასალების არაპროფესიულმა თარგმანმა, პედაგოგიკის ძირეულ 

ტერმინთა არასწორი ინტერპრეტაცია და აღრევა გამოიწვია. განსაკუთრებით რთულ 

ვითარებაში აღმოჩნდა საშუალო სკოლის პედაგოგიური კადრი, რომელიც სხვადასხვა 

ოფიციალურ გამოცემაში ამა თუ იმ ტერმინის სხვადასხვა ინტერპრეტაციას ხვდება. ბოლო 

დრომდე არ არის  შექმნილი ერთიანი ქართული პედაგოგიური ტერმინოლოგია. 

წარმოდგენილი ნაშრომი ეხება პედაგოგიკის მეცნიერების ისეთი საკვანძო საკითხების 

განმარტებასა და დაზუსტებას, როგორიცაა სწავლების მეთოდი, სწავლების ტექნოლოგია, 

სწავლების სტრატეგია, აქტიური სწავლება. 

 

მასწავლებლის საუნივერსიტეტო მომზადების აქტუალური საკითხები 

ანოტაცია 
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საკონფერენციო მოხსენებაში განხილული იყო მასწავლებლის მომზადების ისტორია 

საქართველოში მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან უკანასკნელ პერიოდამდე, დასმული 

იყო მასწავლებლის საუნივერსიტეტო მომზადების პრობლემატური საკითხები და 

განხილული იყო მასწავლებელთა საუნივერსიტეტო მომზადების საკანონმდებლო 

ცვლილებები სამომავლო პროგრამების შედგენის თვალსაზრისით. კერძოდ, 

განსახილველად წარმოდგენილი იყო მასწავლებლის პროფესიაში შესვლის, პროფესიული 

განვითარებისა და კარიერული ზრდის სქემა. 

 

 

a Critical Step towards Improving the Quality of the Teacher Workforce 

კრიტიკული ნაბიჯები მასწავლებელთა კვლიფიკაციის გასაუმჯობესებლად 

ანოტაცია 

მოხსენებაში წარმოდგენილი იყო ის კონკრეტული ნაბიჯები, რიმელსაც გადადგავს 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მასწავლებლის პროფესიაზე კადროს მოზიდვის 

თვალსაზრისით და მათი კვალიფიკაციის გაუმჯობესების მიზნით. კერძოდ, მომზადების 

პროგრამების მრავალვარიანტულობა, კავშირი დამსაქმებლებთან, წარჩინებული 

სტუდენტების დაფინანსება და სხვ. 

 

მომავალი მასწავლებლებითვის სწავლების პრაქტიკული უნარებისა და სასწავლო პრაქტიკის  

უზრუნველყოფა – გამოწვევები და რეფორმის შესაძლებლობები 

ანოტაცია 

მოხსენებაში წარმოდგენილი იყო საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებში არსებული ვითარება მასწავლებელთა საგანმანათლებლო პროგრამებისა 

და სასკოლო პრაქტიკის შესახებ.  განხილული იყო არსებული გამოწვევები და პრობლემები 

მასწავლებელთა მომზადების პროგრამებში და პრობლემების გადაჭრის გზები 

მასწავლებლის ახალი სქემის რეფორმების ჭრილში. ძირითადად, აქცენტი გაკეთებული იყო  

მომავალი მასწავლებლებისათვის პრაქტიკული სწავლების უნარების უზრუნველყოფისა 

და გაუმჯობესების გზებზე. 

 

 

 

იაკობ გოგებაშვილი ბუნებისმეტყველების სწავლების მნიშვნელობის შესახებ 

ანოტაცია 
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განუსაზღვრელია მე–19 საუკუნის ქართველ საზოგადო მოღვაწეთა როლი ეროვნული 

კულტურისა და განათლების აღორძინებისათვის. მათ შორის იაკობ გოგებაშვილს 

განსაკუთრებული ადგილი უკავია. წინამდებარე ნაშრომი მიზნად ისახავს გოგებაშვილის 

ღვაწლის წარმოჩენას საქართველოში ბუნებისმეტყველების განვითარების საქმეში. 

იაკობ გოგებაშვილი  დიდ ყურადღებას აქცევდა საბუნებისმეტყველო განათლებას. მისი აზრით, 

ბუნებრივი რესურსების აღმოჩენა, მოპოვება,  გამოყენება,  ეს არის    ქვეყნის ეკონომიკური 

სიდუხჭირისგან თავის დაღწევის ერთადერთი გზა, რაც მხოლოდ და მხოლოდ 

საბუნებისმეტყველო ცოდნის შეძენით შეიძლება: „ბუნება ემორჩილება მხოლოდ იმას, ვინც მისი 

კანონების ცოდნით აღჭურვილია. უმეცარი კაცი შეიძლება შიმშილით მოკვდეს თვით უმდიდრეს 

ბუნებაში, თუ მას  ამ ბუნებისა არაფერი გაეგება. ღატაკი ბუნება  შეიძლება ადამიანმა   შექმნას 

სიმდიდრის  წყაროდ, თუ მან ზედმიწევნით იცის  თუ საიდან უნდა მოუაროს ამ ბუნებას  და 

როგორ გახადოს  იგი მოსამსახურედ  თავის მოთხოვნილებებისა“. ის განსაკუთრებულად 

უსვამდა ხაზს  ბუნებისმეტყველების აღმზრდელობით დანიშნულებას და ცდილობდა 

ეროვნული ნიშნით ამ დარგის პოპულარიზაციას, სკოლაში დანერგვას. 

ი. გოგებაშვილი თავის მოვალეობად თვლიდა მოზარდებში და ახალგაზრდებში ბუნებისადმი 

სიყვარულის გრძნობის გაღვივებას, მისი მოფრთხილებისა და დაცვის უნარის განვითარებას, 

რამაც თავისი ასახვა ჰპოვა 1868 წელს გამოცემულ   სახელმძღვანელოში ,,ბუნების კარი“. წიგნის 

მიზანია, მოზარდს შეაყვაროს ბუნება, განუვითაროს შემეცნებითი და კვლევითი უნარები. წიგნი 

იმთავითვე ქართველი ხალხის სამაგიდო წიგნად იქცა: „ "ბუნების კარს" ხალისით სწავლობდნენ 

არა მხოლოდ სკოლის მოსწავლეები, არამედ  მის მდიდარ  საბუნებისმეტყველო მასალას დიდი 

ინტერესით კითხულობდა ყველა, ვინც კი კითხვა იცოდა“ [იაკობ გოგებაშვილი, „რჩეული 

თხზულებანი“, ტ.IV, გვ.24]. 1874 წელს იაკობ გოგებაშვილმა საბავშვო ბაღების  

აღსაზრდელებისათვის  გამოსცა საბუნებისმეტყველო მოთხრობათა კრებული  ,,საბავშვო კონა“, 

რომელმაც საშუალება მისცა პატარებს საბავშვო მოთხრობებით წარმოდგენა შექმნოდათ და  

გასცნობოდნენ საბუნებისმეტყველო მასალას. 

იაკობ გოგებაშვილის როგორც საზოგადო მოღვაწის, თავისი ქვეყნის ჭეშმარიტი პატრიოტის, 

ქველმოქმედის, დედაენის შემქმნელის შესახებ საუბრისას არ შეიძლება ყურადღების მიღმა 

დარჩეს მისი დამსახურება ბუნებისმეტყველების განვითარებაში და ზოგადად, ქართული 

სკოლის  წინაშე. მან  თეორიულად დაასაბუთა ბუნებისმეტყველების, როგორც უაღრესად 

საინტერესო, პრაქტიკული, პერსპექტიული  სასწავლო  საგნის მნიშვნელობა და  საფუძველი 

ჩაუყარა მის შემდგომ განვითარებას. 

 
 

b) ucxoeTSi 

 
# momxsenebeli/ moxsenebis saTauri  forumis Catarebis  
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momxseneblebi  dro da adgili 
1 
 
 
 
 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

Кетеван Чкуасели 

 

 

 

ნინო  

ჩახუნაშვილი 
 
 
 

 

 

 

 

 

იზაბელა 

პეტრიაშვილი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ეფემია ხარაძე 

 

Программы подготовки учителей в Грузии – 

современные вызовы 

 

 

Система оценки ученика в 

общеобразовательных школах Грузии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparing Multicultural Educators at 

Georgian Higher Education Institutions: 

Challenges and Prospects 

 

 

 

 

 

 

 

„Теоретические аспекты 

профессиональной подготовки учителей 

начальных классов (на примере 

природоведения)“ 

Чехия, Прага, Карлова 
Университет, 02-

03.05.2015 

 

02–03.05.2015 – 

საერთაშორისო 

პროფესორთა 

სამეცნიერო–სამუშაო 

კონფერენცია 

„Теоретические и 

прикладные аспекты 

современной науки“, ქ. 

პრაღა (ჩეხეთი) 

 

Education for the 21st 

Century: 

Multiculturalism, 

Children’s Rights and 

Global Citizenship,       

30 ივნისი - 2 ივლისი, 

2015 

 

 

 

02–03.05.2015 – 

საერთაშორისო 

პროფესორთა 

სამეცნიერო–სამუშაო 

კონფერენცია 

„Теоретические и 

прикладные аспекты 

современной науки“, ქ. 

პრაღა (ჩეხეთი) 

Программы подготовки учителей в Грузии – современные вызовы 
 

Абстракт 

 

Уровень профессиональной подготовки учителя является важнейшей заботой любого государства, 

поскольку именно учитель – это сила, способная внести серьезный вклад в дело гражданского 

воспитания будущего поколения. В статье рассматриваются краткая история процесса подготовки 

учителей в Грузии, существующее положение и современные вызовы в отношении как формы 

подготовки учителей, так и содержания программ. 

 

Система оценки ученика в общеобразовательных школах Грузии 
Абстракт 



 19 

 

В докладе рассматривается проблема проверки и оценки знаний учащихся 

общеобразовательных школ Грузии. Известно, что оценка ясно показывает не только 

достижения учеников, но и эффективность работы учителя – насколько хорошо он 

преподает, насколько результативной является ипользуемая им методика. Кроме 

теоретических подходов к системе оценки в статье обсуждается результаты проведенного 

исследования по данному вопросу в институте педагогики Тбилисского государственного 

университета. 

 

Preparing Multicultural Educators at Georgian Higher Education Institutions: Challenges and 

Prospects 

moxseneba exeba maswavlebelTa interkulturuli ganwyobebis/sensitiurobis 
analizsa da Sefasebas, romelic eyrdnoba tempusis proeqtis DOIT  - 

„კურიკულუმის რეფორმის საერთაშორისო მოდელის განვითარება მულტიკულტურული 

განათლებისა და კულტურული მრავალფეროვნების სწავლებისთვის“ - farglebSi 
saqarTvelos 5 umaRles saswavlebelSi ganxorcielebuli kvlevis Sedegebs. 
kvlevis Sedegebze dayrdnobiT SemuSavebulia rigi rekomendaciebi 
multikulturuli maswavleblisTvis saWiro unarebis, codnis, piradi 
Tvisebebis Tu damokidebulebebis, kurikulumis standartebis da 
maswavleblis profesiuli standartebis ganviTarebis kuTxiT. 

 

Теоретические аспекты профессиональной подготовки учителей начальных классов (на 

примере природоведения) 

Абстракт 

 

Целью нашего теоретического исследования являлось обсуждение аспектов подготовки 

учителей по обучению естествознания на начальной ступени, их профессиональной 

готовности, а также выявление проблем, в настоящее время имеющих место в отношении 

данного вопроса в Грузии. 

По нашему мнению, для успешной деятельности преподователь естественных наук должен 

удовлетворять следующим критериям:  
 Профессиональные знания (теоретические и практические навыки, приобретенные 

им в высшем учебном заведении);  

  Владение методами и приемами обучения, их целенаправленное и творческое 

применение; 

 Этический, педагогический подход к учащимся (уважение и любовь к личности 

ребенка); 

 Правильный подбор и манипулирование методами оценки; 
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 Создание комфортной физической и учебной среды с учетом возрастных 

особенностей подростка. 

В настоящее время продолжает оставаться проблематичным формирование у 

будущих педагогов профессиональных качеств. Им нередко затруднительно 

логически объединять знания, полученные в связанных между собой областях, 

творчески, осмысленно выбирать и применять старые либо новые педагогические 

методы и технологии. Роль лектора в данном процессе определяется формированием 

у них профессиональных качеств, с помощью которых будущие учители начальных 

классов, исходя из конкретных учебных целей, сумеют разнообразить учебный 

процесс, достичь результатов, предусмотренных национальным учебным планом и 

предметным стандартом. 
Кроме овладения фундаметального знания, немаловажно индивидуальная работа со студентами и 

постоянный контакт с ними. Исходя из нашего педагогического опыта, хочу отметить, что одним из 

важнейших факторов для повышения продуктивности обучения является именно конструктивное, 

однако в то же время, позитивное близкое и непосредственное общение между студентом и 

лектором. по нашему мнению, под модернизацией начального образования в высшем 

профессиональном педагогическом образовании понимается переход на новые стратегии обучения, 

направленные не только приобретение знаний и их «черствое» использование, но и на субъективное 

развитие личностных качеств будущего учителя, внедрение творчески-индивидуальных, личностно-

развивающих форм и методов подготовки специалистов.  

 
 

* saqarTvelos saxelmwifo biujetisa da grantebis gareSe  
Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# 

gegmiT 
gaTvaliswinebuli da 
Sesrulebuli samuSaos 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 

1 
 
 
 

პროექტის ნომერი: GE-12 

(04/2015) 

პროექტი: ზრდასრულთა 

განათლება საქართველოში 

- ოქროს მაგალითები 

(მიმდინარე) 

დამფინანსებელი: dvv 

international 

ახორციელებდა ააიპ 

ანასეული 
 

ქეთევან ჭკუასელი - 

პოზიცია - ექსპერტი 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

 

2 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 
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dawesebuleba Tu saWirod Tvlis, SeuZlia angariSSi Seitanos 

sxva, misTvis mniSvnelovani aqtovobac. 
 
 

 

 



danarTi 
 
 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

 

 

 

განათლების ფსიქოლოგიის  

სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი 

 

 

2015 წლის სამეცნიერო მუშაობის ანგარიში 
 
 

 
1. saqarTvelos mecnierebaTa akademia “saqarTvelos mecnierebaTa 

erovnuli akademiis Sesaxeb” saqarTvelos kanonis (muxli me-4) da 

saqarTvelos mecnierebaTa akademiis wesdebis (punqti me-5) Tanaxmad 

atarebs saqarTvelos umaRlesi saganmanaTleblo da samecniero-

kvleviTi dawesebulebebis samecniero saqmianobis wliuri 

angariSebisa da dasrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebis 

eqspertizas; 

2. eqspertizaze warmodgenili samecniero saqmianobisa da 

dasrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebis angariSi srulad 

unda Seesabamebodes saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis 

akademiuri sabWos mier damtkicebul Semdeg formebs. 

* samecniero erTeulis (departamenti, inxtituti, ganyofileba, 
laboratoria) dasaxeleba – ganaTlebis fsiqologiis instituti 

 
* samecniero erTeulis xelmZRvaneli – prof. mzia wereTeli 
 
* samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 
asocirebuli profesori manana meliqiSvili; 
asistent-profesori irine gedevaniSvili; 
asistent-profesori nino labartyva; 
asistent-profesori ia afTaraSvili; 
asistent-profesori sofio TevdoraZe. 
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* saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# 

gegmiT 
gaTvaliswinebuli da 
Sesrulebuli samuSaos 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 

1 
 
 
 

Tematika: “ganaTlebis 
sistemisa da swavla-

swavlebis komponentebis 
fsiqologiuri 

aspeqtebis kvleva” 

prof. mzia wereTeli asocirebuli profesori 
manana meliqiSvili; 

asistent-profesori irine 
gedevaniSvili; 

asistent-profesori nino 
labartyva; 

asistent-profesori ia 
afTaraSvili; 

asistent-profesori 

sofio TevdoraZe. 
 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

Sesrulebuli samuSao asxasa publikaciebsa da samecniero 
konferenciebis moxsenebebSi (ix, qvemoT). 

2 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 
 

* saxelmwifo grantiT dafinansebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

    

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

2 proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

 

* publikaciebi:  
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a) saqarTveloSi 

monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 

mzia wereTeli qarTvel, somex da 

azerbaijanel 

studentTa 

interkulturuli 

sensitiuroba 

saqarTveloSi  

Tbilisi,  

Tamarioni 

http://www.ascn.ch/en/res

earch/Completed-

Projects/Intercultural-

Sensitivity.html 

 

91  gverdi 

2.  MMMMMzia Tsereteli Intercultural  

Sensictivity among 

Georgian, Armenian,  

and Azerbaijani  

Students in Georiga 

Tbilisi,  

Tamarioni 

http://www.ascn.ch/en/res

earch/Completed-

Projects/Intercultural-

Sensitivity.html 

95 gverdi 

anotaciebi 

მზია წერეთელი 

ქართველ, სომეხ და აზერბაიჯანელ სტუდენტთა ინტერკულტურული სენსიტიურობა  

საქართველოში (2015) 

 

ბოლო წლებში საქართველოში მიმდინარე დემოკრატიული პროცესებისა და 

რეფორმების ფონზე, სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებისთვის და მისი 

განვითარებისთვის მეტად აქტუალური გახდა საქართველოში მცხოვრებ სხვადასხვა 

ეთნიკურ  ჯგუფთა ჰარმონიული თანაცხოვრება და სამოქალაქო ინტეგრაცია.   

კვლევის მიზანს წარმოადგენს შევისწავლოთ ქართველ, სომეხ და 

აზერბაიჯანელელ სტუდენტთა ინტერკულტურული სენსიტიურობა მათ 

პროირიტეტულ ღირებულებებთან კავშირში.  

ინტერკულტურული სენსიტიურობა კულტურათა ინტეგრაციის, ეფექტური 

კომუნიკაციის და ჰარმონიული თანაცხოვრების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 
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კრიტერიუმია. ინტერკულტურული სენსიტიურობა წარმოადგენს ინდივიდის უნარს 

მიიღოს განსხვავებული კულტურის და ენის მქონე ადამიანების მსოფლხედვა,  

გაითავისოს ის და შეეძლოს მათთან ეფექტური კომუნიკაცია.  ინტერკულტურულ 

სენსიტიურობაში გამოყოფენ (Bennet, 2004) განვითარების ორ ძირითად ფაზას: 

ეთნოცენტრულსა და ეთნორელატიურს, რომლებიც, თავის მხრივ, სამ-სამ საფეხურად 

იყოფა. ღირებულებათა იერარქიაში კი წამყვანია შვარცის (Schwartz 2012), ღირებულებათა 

სისტემა (თვითმართვა, სტიმულაცია, ჰედონიზმი, მიღწევა, ძალაუფლება, უსაფრთხოება, 

კონფორმულობა, ტრადიცია, გულმოწყალება, უნივერსალიზმი), რომლებიც წრიულ 

(ცირკულარულ) მოტივაციურ კონტინიუმს ქმნიან. 

კვლევა ჩატარდა 2013/14 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში ქ. თბილისისა 

და  ახალციხის უმაღლეს სასწავლებლებში. მასში მონაწილეობა მიიღო სულ 588 

რესპოდენტმა (სტუდენტმა),  მათ შორის,  „ოთხი პლუს ერთი“ პროგრამის სტუდენტებმა. 

კვლევამ წარმოაჩინა ქართველ, სომეხ და აზერბაიჯანელ სტუდენტთა 

ინტერკულტურული სენსიტიურობის მნიშვნელოვანი ასპექტები, კერძოდ,  

სომეხი  და აზერბაიჯანელი სტუდენტების ერთმანეთის მიმართ ავლენენ  ორი 

ტიპის სენსიტიურობას. პირველი დაკავშირებულია უფრო ზოგად, აბსტრაქტული 

კატეგორიების  შესატყვის კონსტრუქტებთან და იგი ძლიერ პოზიტიურია.    ეს არის 

ზოგადი კატეგორია, რომელსაც ზოგადი შეხედულებების,  აბსტრაქტული ან 

დეკლარირებული ცოდნის სახე აქვს (ე. წ. „კულტურა სხვებისთვის“, „ფასადური 

კულტურა“). მეორე კი  კონკრეტულ სიტუაციასთან, კონკრეტულ სოციალურ და 

კულტურულ კონტექსტთან მიმართებით არსებობს და კონკრეტულ ქმედებებში 

ვლინდება. იგი  საკმაოდ მწირად არის გამოხატული.    

ამდენად, საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანელი და სომეხი სტუდენტების 

მხრიდან საქმე გვაქვს, ერთი მხრივ, ერთმანეთის მიმართ მცირედ განვითარებულ 

კულტურულ სხვაობათა მიმღებლობასთან და მეორე მხრივ, კი  ძლიერად გამოხატულ 

ინტერკულტურული სენსიტივობის გამოვლენის აუცილებლობის ზოგად, 

დეკლარირებულ იდეასთან.  

ქართველებთან მიმართებით კი სომეხი და აზერბაიჯანელი სტუდენტების 

მხრიდან  ძლიერად არის გამოხატული როგორც ზოგადი, ასევე ეთნორელატიური ფაზის 

შესატყვისი და  კონკრეტულ სიტუაციასთან, კონტექსტთან დაკავშირებული სკალებიც.  

ეს კი სომეხი  და აზერბაიჯანელი სტუდენტების ქართველების მიმართ აშკარა 
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ეთნორელატიური განწყობების არსებობაზე მიუთითებს.  

ქართველ სტუდენტებთან სომხების და აზერბაიჯანელების მიმართ წამყვანია ე.წ. 

ზოგადი, აბსტრაქტული  კონსტრუქტების შესატყვისი სკალები. ძლიერი კონსტრუქტია 

მიმღებლობაც, რომელიც ეთნორელატიურ ფაზას ეკუთვნის და შესაბამისად, ქართველ 

სტუდენტთა სომხებისა და აზერბაიჯანელების მიმართ ინტერკულტურული 

სენსიტიურობის განვითარების შედარებით მაღალ დონეზე მიუთითებს, თუმცა 

არსებობს მკაფიოდ გამოხატული უარყოფა-სეპარაციის ტენდენციაც.  

სომეხ, ქართველ და აზერბაიჯანელ სტუდენტთა ინტერკულტურული 

სენსიტიურობის ყველა სკალის მიხედვით საერთო სურათის განხილვამ კიდევ ერთხელ 

ნათლად დაგვანახა, რომ მათი ინტერკულტურული სენსიტიურობა ერთმანეთის მიმართ 

განსხვავებულია. ამასთან, სომეხ და აზერბაიჯანელ სტუდენტებს ინტერკულტურული 

სენსიტიურობა უფრო მეტად აქვთ განვითარებული ქართველების მიმართ, ვიდრე  - 

ერთმანეთის მიმართ. აშკარაა, რომ სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის არსებული 

კონფლიქტი საქართველოში მცხოვრები სომეხი და აზერბაიჯანელი სტუდენტების 

ინტერკულტურულ სენსიტიურობაზეც აისახა. მეორე მხრივ, ქართველების მიმართ 

სენსიტიურობის მაღალი დონე ეთნიკური უმცირესობის დომინანტურ მოსახლეობასთან 

მორგების, ადაპტაციის მზაობის მაჩვენებელია.  

საინტერესო შედეგებია მიღებული ქ. თბილისისა და ქ. ახალციხის სტუდენტების 

ინტერკულტურული სენსიტიურობის შედარების საფუძველზე:  ქ. თბილისის 

სტუდენტების ინტერკულტურული სენსიტიურობა გაცილებით უფრო მაღალია, ვიდრე - 

ქ. ახალციხის სტუდენტებისა. აღსანიშნავია, რომ ეს კანონზომიერება ზოგადად მუშაობს 

როგორც ქართველ, ასევე სომეხ სტუდენტთა შემთხვევაში. სავარაუდოა, რომ თბილისის 

სტუდენტთა უფრო განვითარებული სენსიტიურობა დაკავშირებულია თბილისში 

არსებულ უფრო ფართო მულტიკულტურულ  გარემოსთან და საზოგადოების მეტად 

განვითარებულ სამოქალაქო ცნობიერებასთან. 

კვლევამ, აგრეთვე, გამოავლინა, რომ  სომეხი და აზერბაიჯანელი ბაკალავრიატის 

სტუდენტების ინტერკულტურული სენსიტიურობის დონე მკვეთრად გაზრდილია  ენის 

მოსამზადებელი პროგრამის სტუდენტებთან შედარებით.  ამდენად, პროგრამას „ოთხი პლუს 

ერთი“ დადებითი ზეგავლენა აქვს სტუდენტთა ინტერკულტურული სენსიტიურობის 

განვითარებაზე. ასე რომ, ამ პროგრამის განვითარება და შემდგომი მხარდაჭერა მეტად 

მნიშვნელოვანია ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციისთვის.   
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ქართველ სტუდენტთა ღირებულებებში წამყვანია განვითარება, ყველაზე ნაკლებ 

მნიშვნელოვანი კი - ტრადიციული მენტალობა. სომეხ და აზერბაიჯანელ სტუდენტებთან 

ყველაზე ნაკლებად მნიშვნელოვანია ძალაუფლება, ხოლო ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანია 

სტაბილურობა, თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ მათთვის განვითარება თითქმის ისევე 

მნიშვნელოვანია, როგორც ქართველი სტუდენტებისთვის; 

ამგვარად, სტუდენტთა  ღირებულებების კვლევამ გამოვლინა, რომ განვითარების 

ღირებულება მეტად წონადია როგორც ქართველი, ასევე სომეხი და აზერბაიჯანელი 

სტუდენტებისთვის. მეორე მხრივ, ღირებულებებისა და ინტერკულტურული 

სენსტიურობის კავშირის შესწავლამ გვიჩვენა, რომ განვითარების ღირებულება 

წარმოადგენს   ინტერკულტურული სენსიტიურობის ეთნორელატიური გამოვლინების 

ერთ-ერთ უმთავრეს პრედიქტორს. ამდენად,  განვითარების ღირებულების მხარდაჭერა 

და შემდგომი გაძლიერება -  ახალგაზრდებისთვის ახალი ცოდნისა და გამოცდილების 

შეძენის პირობების წარმოჩენა და  განვითარებისთვის  თანაბარი შესაძლებლობების შექმნა  

-  მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ქართველ, სომეხ და აზერბაიჯანელ სტუდენტთა 

ინტერკულტურული სენსიტიურობის განვითარებას და შესაბამისად, მათ ინტეგრაციას 

ქართული სახელმწიფოს ერთიან სივრცეში.  

 

 
 

saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

m.meliqiSvili 
Tanaavtori 

 

 

 

 

 

 

 

ნინო ლაბარტყავა 

თანაავტორი 

 

 

 

 

 

pedagogiuri 
gzamkvlevi 
profesiuli 
ganaTlebis 

maswavleblebisTv
is; damxmare 

saxelmZRvanelo 

 

 

სასკოლო მზაობის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

შექმნილი 

აღმზრდელის 

სახელმძღვანელო 

(გზამკვლევი) 

 

maswavlebelTa 
profesiuli 
ganviTarebis 
centri, 2015 w. 

 

 

 

 

 

განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო/   

გაეროს ბავშვთა 

ფონდი (UNICEF)  

 

 

 

300 

 

 

 

 

 

 

 

 

224 
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3.   

 

 

მზია წერეთელი 

 

რიდერი 

განათლების 

ფსიქოლოგიაში 

ივ. ჯავახიშვლის 

სახ. თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

ბიბლიოთეკა 

(ელექტრონული 

ვერსია) 

 

 

250 

anotaciebi 

1. განხილული საკითხები: მოზარდობის პერიოდის ასაკობრივი 

თავისებურებები;ზრდასრულობის პერიოდი;ზრდასრულთა სწავლება; პროფესიული 

განათლების პრინციპები;დ. კოლბის სწავლების მოდელი; კ. ფოპელის 

ინსტიტუციური სწავლების 2 მოდელი; სწავლის დინამიკური მოდელი; ინტელექტი; 

ჰ. გარდნერის მრავალმხრივი ინტელექტის თეორია; სწავლის მოტივაცია; შინაგანი და 

გარეგანი მოტივაცია; დ. უზნაძის შეხედულება; ბიჰევიორისტული მიდგომა 

მოტივაციისადმი; ჰუმანისტური მიდგომა მოტივისადმი;კ. როჯერსის თეორია; 

ატრიბუციის თეორია; ბანდურას თეორია. 

2. სახელმძღვანელო მოიცავს იმგვარ საკითხებს როგორებიც არის: პროგრამის ძირითადი 

მიზნები, პროგრამის ფუნდამენტული საფუძვლები (აღნიშნულ ნაწილში მიმოხილულია 

თამაშის სახეები და მათი მნიშვნელობა ბავშვის მრავალმხრივი და სრულფასოვანი 

განვითარებისთვის, აღწერილია აზროვნების ტიპები და კონკრეტული აქტივობები, 

წარმოდგენილია რეკომენდაციები ჯგუფის ერთობის ფორმირებისათვის. აგრეთვე 

ბავშვის ინდივიდუალური საჭიროებებიდან და ინტერესებიდან გამომდინარე  

დაგეგმილი აქტივობების მოდიფიკაციის მნიშვნელობა და რეკომენდაციები. 

სახელმძღვანელოში მიმოხილულია საბავშვო ბაღის დღის განრიგის შედგენის სპეციფიკა, 

აღწერილია თითოეული საქმიანობის ტიპი და მიმდინარეობა. აგრეთვე წარმოდგენილია 

ფიზიკური გარემოს ცენტრებად ფორმირების პრინციპები. სახელმძღვანელო მოიცავს 

ძირითადი საქმიანობების (აქტივობა, წესებიანი და როლური თამაში, პროექტი) - 

კონკრეტულ ნიმუშებს. 

3. რიდერი შექმნილია პოლ ეგენისა და დონ კაუჩაკის სახელმძღვანელოს - განათლების 

ფსიქოლოგია, ფანჯარა საკლასო ოთახში, საფუძველზე. რიდერი მოიცავს განათლების 

ფსიქოლოგიის შემდეგ ფუნდამენტურ საკითხებს:  კომპლექსური კონგნიტური 

პროცესები, მოტივაციის თეორიები და სწავლის მოტივაცია, მოტივაცია საკლასო ოთახში, 

როდუქტული საკლასო კლიმატის ფორმირების კანონზომიერებები, კლასის მართვა და 

ინსტრუქციები საგაკვეთილო პრაქტიკისას.  

 
 

krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 
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anotaciebi 

 
 

statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebu-
lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

ი.გედევანიშვილი, 

მ. წერეთელი,  

გ. ტოროშელიძე,  

თ. ფოფხაძე,  

ი. ლომინაშვილი 

 
 
 
 
 
i. 

gedevaniSvili 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
m.meliqiSvili 
 
 
 
 
 

 

 

 

ნინო ლაბარტყავა 

 

 

 

 

 

 

 
sofio 
TevdoraZe, nino 

„ინტერკულტურული 
კომპეტენტურობა და 
ეთნოცენტრულობა 

საქართველოში 
მცხოვრებ ქართველ, 
აზერბაიჯანელ და 

სომეხ 
ახალგაზრდებში“. 

 
 

“ქართველ სტუდენტთა 

ინტერკულტურული 

მგრძნობელობის 

გენდერული 

თავისებურებები“. 

 
“empatiis 

doniskvleva 
studentebSi” 

Jurnali 
inteleqti  

 

 

 

 

,,სკოლამდელთა 

სიუჟეტური 

თამაშის 

თავისებურებანი’’ 

 

 

 
 

 
aRzrdis stilis 
gavlena adamianis 
inteleqtualur 
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WavWaniZe 

 

 

 

 
sofio 

TevdoraZe, 
anano 
bubuteiSvili 

 

ganviTarebaze.  
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Aაnotaciebi 

1. სტატია ეხება ინტერკულტურული კომპეტენტურობის შესწავლას ქართველ, სომეხ და 
აზერბაიჯანელ სტუდენტებში. კვლევის მიზანი იყო აღნიშნული ეთნიკური ჯგუფების 
წარმომადგენელ სტუდენტებს შორის ეფექტური ინტერკულტურული კომუნიკაციის 
საფუძვლების შესწავლა. ტერმინი - ინტერკულტურული კომპეტენტურობა, და მის 
საპირისპიროდ - ეთნოცენტრულობა, სტატიაში განხილულია, როგორც ინტერკულტურული 
სენსიტიურობის მახასიათებლები, რომლებიც, თავის მხრივ, ეფექტურ ინტერკულტურულ 
კომუნიკაციას უდევს საფუძვლად. სტატიაში წარმოდგენილია ახალციხის და ივანე 
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტების ქართული ეთნიკური 
ჯგუფის წარმომადგენელ სტუდენტებთან და აგრეთვე, ამავე უნივერსიტეტების  “ოთხი პლუს 
ერთი“ პროგრამის პირველი საფეხურის (მოსამზადებელი) ეთნიკური უმცირესობების 
წარმომადგენელ სომეხ და აზერბაიჯანელ სტუდენტებთან ჩატარებული ფოკუს-ჯგუფების 
ანალიზის შედეგად მიღებული მონაცემები. 

2. სტატიაში განხილულია, სქესის ნიშნის მიხედვით, ქართველ სტუდენტთა 

ინტერკულტურული სენსიტიურობის თავისებურებები, საქართველოში მცხოვრები, 

ძირითადი ხუთი ეთნიკური ჯგუფის მიმართ (აზერბაიჯანელები, სომხები, აფხაზები, 

ოსები, ჩრდილო კავკასიელები). სენსიტიურობის გაზომვა მოხდა ჩვენს მიერ შექმნილი, 

ხუთ სკალიანი ინსტრუმენტის მეშვეობით; ქართველ ახალგაზრდებს, სქესის ნიშნის 

მიხედვით, განსხვავებული ინტერკულტურული მგრძნობელობა აღმოაჩნდათ 

აღნიშნული ეთნიკური ჯგუფების მიმართ; ამასთან გოგონები, ვაჟებთან შედარებით, 

უფრო მგრძნობიარენი აღმოჩნდნენ. 

3. empaTias, rogorc sxvisi gancdebis, azrebisa da emociebis gagebis unars, 
gansakuTrebuli adgili uWiravs adamianTa cxovrebaSi. saintereso gaxda 
sakiTxi, empaTiis Tu ra Taviseburebebi vlindeba, studentebSi. kvleva 
miznad isaxavs, im gavlenis gamokvlevas, romelic ama Tu im fakultetze 
swavlebas mosalodnelia, rom hqondes studentebSi, empaTiis gancdis 
formirebisa da Camoyalibebis TvalsazrisiT. kvlevaSi monawileoba miiRo 
damwyebi da damamTavrebeli safexuris, fsiqologiis, Jurnalistikisa da 
ekonomikis fakultetis 200-ma studentma. kvlevaSi, monacemebis 
Sesagroveblad, gamoiyeneboda empaTiis sakvlevi kiTxvari- EQ-koeficienti. 
kvleviT miRebuli monacemebis damuSavebisa da gaanalizebis safuZvelze, 
dadginda, rom ganurCevlad fakultetisa, studentebSi, empaTiis saSualo 
maCvenebeli, maqsimaluri saSualo qulis daaxloebiT, naxevris tolia; 
empaTiis maCveneblis TvalsazrisiT, ar gamovlinda, statistikurad 
mniSvnelovani gansxvavebebi: 1.damwyebi da damamTavrebeli safexuris, 
sxvadasxva fakultetis studentebs Soris; 2.gansxvavebuli fakultetebis 
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studentebs Soris. es ki, uSualod, zemoT ukve aRniSnul, kvlevis mizans 
scems Semdeg pasuxs: ama Tu im fakulteteze swavla- swavleba, ar axdens 

gavlenas, studentebSi, empaTiis unaris Camoyalibebasa Tu gaნviTarebaze. 

 

 

4. ინტერნეტ გაზეთი ,, მასწავლებელი ‘’ - სტატია  ,,სკოლამდელთა სიუჟეტური თამაშის 

თავისებურებანი’’ (9 ოქტომბერი. 2015 წ) სტატიაში წარმოდგენილია სიუჟეტური 

თამაშის ტიპები - გამომდინარე თამაშის დროს გამოყენებული 

მასალებიდან/სათამაშოებიდან, სიუჟეტის სპეციფიკიდან, თანატოლებთან 

თანამშრომლობისა  თუმარტო თამაშის დროს. სტატიაში მიმოხილულია მ. ყოლბაიას, 

დ. უზნაძის, დ. ელკონინისა და ე. სმირნოვას შეხედულებანი. 

 

5. თანამედროვე ფსიქოლოგიის ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ პრობლემას წარმოადგენს 

ინტელექტის  პრობლემა.საუკუნეზე მეტია, რაც ფსიქოლოგები ცდილობენ გამოავლინონ 

თანდაყოლილი და გარემოს ფაქტორების გავლენა ზოგად ინტელექტზე. ჩვენი ნაშრომის 

მიზანია ვიკვლიოთ გარემოს გავლენა, კერძოდ  საქართველოს პოპულაციაში გამოავლინოთ  

მშობლის აღზრდის სტილსა და ბავშვის ინტელექტუალურ  განვითარებას შორის კავშირი. 

კვლევის  ჰიპოთეზაა -ავტორიტეტული აღზრდის  სტილის მქონე მშობლების  შვილებს  აქვთ 

მაღალი ინტელექტუალური განვითარება. კვლევის შედეგად აღმოჩნდა,რომ ავტორიტეტული 

აღზრდის სტილის მქონე მშობლების შვილების საშუალო IQ  კოეფიციენტი უდრის- 116.4 -ს, 

ავტორიტარული აღზრდის სტილის მშობლების შვილების საშუალო IQ კოეფიციენტი 96.3-ის 

ტოლია, ლიბერალური აღზრდის სტილის მქონე მშობლების შვილების IQ  საშუალო 

კოეფიციენტი 109.5 -ის ტოლია, ხოლო ინდეფერენტული აღზრდის სტილის მქონე მშობლების 

შვილების ინტელექტის საშუალო კოეფიციენტი უდრის 104.2 -ს.  ამ შედეგებიდან ნათლად 

ჩანს, რომ ჰიპოთეზა დადასტურდა,  აღზრდის სტილი  გავლენას ახდენს ადამიანის 

ინტელექტუალურ მონაცემებზე და მის გონებრივ განვითარებაზე. 

6. Tanamedrove fsiqologiaSi mniSvnelovani adgili uWiravs SfoTvis Semcveli 

qcevis kvlevas.naSromis mizania gamoavlinos SfoTvis pedagogiur-fsiqologiuri 

mizezebi  umcros saskolo asakSi. kvlevis hipoTezaa-avtoritaruli aRzrdis 

stilis mqone mSoblebis Svilebs aqvT SfoTvis maRali done;  Cveni kvlevis 

obieqts warmoadgenda  umcrosi  saskolo asakis moswavle, moswavleTa mSoblebi  

da maswavlebeli, radgan sabavSvo asakSi es problemebi fsiqologebis 

azriT,ukavSirdeba misi garemomcveli ufrosebis -mSoblebisa da maswavleblebis 

araswor  damokidebulebas.  kvlevis Sedegad aRmoCnda,რომ kvlevaSi monawile 

samive  pedagogs gamouvlinda bavSvebTan ,,aqtiuri urTierTqmedebis’’ stili.   am 

SemTxvevaSi  pedagogebis gavlena moswavleTa SfoTvis doneze erTgvarovania da 

sakmaod  dabali.  mniSvnelovani gansxvaveba sqesis mixedviT SfoTvis doneebs 

Soris ar gvaqvs.kvlevis Sedegad dadasturda hipoTeza, rom  avtoritaruli 

aRzrdis stilis mqone mSoblebis Svilebs aqvT SfoTvis maRali done (M M=51%), 

xolo nebisdamrTveli(M=28%) da avtoritetuli (M M=37%) stilebiT aRzrdil 

bavSvebs aReniSnebaT SfoTvis saSualo done. 
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b) ucxoeTSi 

monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

 
 
 
 
 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

     

anotaciebi 
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* samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

a) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

Тевдорадзе С.Т. СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ 

ЗВУКОВОЙ СТОРОНОЙ СЛОВА 
И ЕГО ЗНАЧЕНИЕМ КАК 

ФАКТОР ИНТЕНСИФИКАЦИИ 
ПАМЯТИ 

 

Международной (VI 
Всероссийской) научно-

практической конференции 
учёных, аспирантов, специалистов 

и студентов 
«Современные проблемы 

методологии и инновационной 
деятельности» 

23-25 апреля 2015 г. филиал 
КузГТУ в г. НовокузнецкеI 

 

მოხსენების ანოტაცია 

СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ЗВУКОВОЙ СТОРОНОЙ СЛОВА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕМ КАК ФАКТОР 
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПАМЯТИ 

 

Наш эксперимент, ставил себе целью выявление специфической, особой роли памяти в опытах 
наименования 

Постановка проблемы:Цель нашего экспериментального исследования способности постижения 
соответствия между звуковой стороной слова и его значением как фактора интенсификации памяти. 

Доказываемые положения: 
1. Исследование соответствия между звуковой стороной слова и его значением как фактор 

интенсификации памяти. Значение действия различных стратегий памяти в опытах наименования.  
2.Выявление эффекта прайминга, как результата действия имплицитной памяти. 
3. Исследование способности переживания соответствия между звуковой стороной слов и их значением в 

случае использования различных стратегий памяти под воздействием различных факторов. В числу данных 
факторов относятся: возрастной, гендерный факторы. 

Метод исследования 
Для решения стоящих перед нами задач были использованы японские слова из экспериментов Ш. Тсуру и 

Г. Фриса. Данный метод заложил основы экспериментов, в которых для исследования проблемы наименования 

используется лексика природного языка.  
ВЫВОДЫ 

1. Общий результат экспериментов указывает на то, что способность постижения соответствия между 
звуковой стороной слова и его содержанием является закономерным процессом. 

2. Эксперименты, ставящие испытуемых в разные условия восстановления материала, подтвердили 
значение использования различных стратегий памяти в опытах наименования. 

3. Наша предварительная гипотеза о том, что соответствие между звуковой стороной слова и его 
содержанием оказывает значимое влияние на мнемические процессы, не оправдалась применительно к 
кратковременной репродукции. Кратковременная память производит мгновенную инструкцию, и установка на 

соответствие звукового комплекса обозначаемому содержанию сформироваться естественным путем не успевает. 

4. Долговременная память предоставляет более широкие возможности восстановления материала опыта, 
что проявляется в выполнении ею двух операций: а) восстановление пар слов; б) восстановление пар слов с 

эффектом наименования. 

5. Закономерная природа наименования проявляется в мнемическом эффекте, связанном именно с 
бессознательными формами памяти. Предположительно в данном случае мы имеем дело с результатом работы 
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имплицитной памяти. Имплицитная память проявляется в виде прайминга, влияющего на восстановление 
материала из памяти, представляя собой фактор интенсификации памяти.  

6. В наших экспериментах в процессе исследования проблемы наименования выявилась специфическая, 
особая роль памяти. В случае имплицитной памяти факт заучивания материала субъектом не осознается, но 
остается в его памяти, направляя его активность в определенном направлении (вторая серия опытов), тогда как в 
случае эксплицитной памяти соответствующие процессы протекают на уровне объективации (первая серия 

опытов). 

7. Возрастной фактор не влияет на способность постижения соответствия между звуковой стороной слова 
и его содержанием. 

8. Различие между гендерными группами по количеству правильно восстановленных слов из пар с 
соответствующими и несоответствующими значениями статистически недостоверно. Таким образом, 
когнитивные процессы у девочек и мальчиков протекают практически одинаково как в случае кратковременной, 
так и долговременной памяти.  

 

 
b) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1.  
 
 
 

 
 
 
2.  

 
 
 

 

 

3. 
 
 
 
 
 
 
4 

 

 

 

 

 

 

მზია წერეთელი,  

მარინა მჭედლიშვილი 

 

 

 

 

მზია წერეთელი 

 

 

 

 

 

თინა გელაშვილი, 

მზია წერეთელი 

 

 

 

 

 

 

აფთარაშვილი, ი.  

გაფრინდაშვილი, ნ. 

ალელიშვილი, ნ 

დარსაველიძე, თ 

 

 

Bachelor and Master Student’s 
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Intercultural Sensitivity 

among Georgian, Armenian, 

and Azerbaijani Students in 

Georgia  

 

 

The comparative analysis of 

Students’ Intercultural 

Sensitivity in Tbilisi and 

Akhaltsikhe 

 

 

 

 

Differences between the 

School Readiness level of 

preschool-aged children 

 

 

 

The social Dimension in 

European Higher Education, 

25-27, February, 2015, 

Vienna, Austria 

 

International Conference 

International Journal of Arts 

and Sciences, 26-30 May, 

Boston, MA 

 

 

Education for the 21th 

Century: Multiculturalism, 

Children’s Right and Global 

Citizenship, June 30- July 2, 

2015, Gordon Academic 

College, Haifa Israel 

 

 

ფსიქოლოგიური 
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5 

 

 

 

აფთარაშვილი  ი. 

წერეთელი,  მ. ესაკია, ნ. 

 

 

 

 

ASLA: How to make influence   

and support 

 

 

ხელოვნებისა და 

მეცნიერების 

საერთაშორისო ჟურნალის 

(IJAS), 16-19 ივნისი, 2015 

ფლორენცია, იტალია 

 

moxsenebaTa anotaciebi 

1. The goal of the paper is to present the results obtained from the national research conducted in 
Georgia within the frameworks of the 5th wave of EUROSTUDENT. 
The participants of the research were Bachelor and Master students of non-specializing state 
universities. Overall, 2501 students participated; out of these 1881 (75.2%) were pursuing 
undergraduate degrees, while 620 (24.8%) were pursing graduate ones. 1544 respondents identified as 
female, and 957 as male. The average age of respondents was 20.2 for Bachelor students and 23.5 for 
Master students. 
The research was carried out via the standard EUROSTUDENT questionnaire, which has been 
translated to Georgian language and adapted to the Georgian higher education specifics. The 
questionnaire was conducted through both the on-line survey, as well as by the paper-pencil format. 
This questionnaire was carried out during the spring of 2014. Data was weighted; currently, the data 
analysis is still in process, and is due to conclude by the end of December. The results received from 
the data will be analyzed with regards to respondents’ gender, region, education level (Bachelors, or 
Masters), and educational program. These results will be presented at the conference. Moreover, we 
plan to analyze such parameters as student’s regional migration and its influence on students’ lives 
and socio-economical situations, assessment of students satisfaction with educational process and 
assessment of individual universities and programs through this factor, etc. This data will also be 
available at the conference. The results will be discussed in light of recently ongoing educational 
system reforms in Georgia. 
https://socialdimension-he.eu/home.html 
 
2. The research studied intercultural sensitivity of Georgian, Armenian and Azeri students who reside 
in Georgia. Among ethnic minority’s living in Georgia, the level of Georgian language knowledge is 
extremely low. This poses as an obstacle in integrating ethnic minorities in Georgia.  
Since 2010, Georgia’s Ministry of Education and Sciences has developed an educational program ‘one 
plus four’ to support the increase of Georgian language acquisition level within ethnic minorities. 
Ethnic minority students enrolled in the program attend a Georgian language preparatory program the 
first year in the university, after which they continue their education in the university, studying their 
chosen majors for the next four years along with other Georgian students. 
Hence, not only does the program support higher level of Georgian language acquisition, but it also 
envisions to assist in the increase of ethnically non-Georgian students involvements in student life, 
therefore easing the integration of ethnic minority students into Georgian society. 
One of the important criteria for cultural integration and harmonious cohabitation is the level of 
intercultural sensitivity. Generally, intercultural sensitivity is the ability of an individual to accept and 
understand the worldview of people of different culture and languages, and to possess the ability to 
effectively communicate with these people. Intercultural sensitivity is not an innate trait of a human 
and its study and development is possible.  

A questionnaire was developed based on Bennett’s model, which outlines two main phases of the 
development of intercultural sensitivity - ethnocentric and ethno-relative, each divided into three sub-

https://socialdimension-he.eu/home.html
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phases; three parallel forms of 121 item questionnaire was developed, each for Georgian, Armenian 
and Azeri students.  586 students (335 females, 251 males) participated in the survey conducted at 
Tbilisi and Akhaltsike State Universities. The participants consisted of Armenian and Azeri students 
who are currently enrolled or have already completed Georgian language preparatory program; those 
who have completed the program are working towards their B.A.’s in Georgian universities with 
Georgian students who were also surveyed. 

The data was processed by SPSS-18, using descriptive statistic methods, as well as factor and 
regression analysis. 

The following hypothesis were tested based on the questionnaire: Georgian, Azeri, and Armenian 
student’s intercultural sensitivity levels differ from one another; moreover, they are determined by 
such values as trust, safety, respect, and knowing one another’s culture and lifestyle. Students' who 
speak Georgian language well and already have experience of studying in a culturally diverse 
university groups have higher levels of intercultural sensitivity than the students who do not have such 
knowledge and experience; those Georgian students who study in ethnically mixed setting have higher 
level of intercultural sensitivity towards Armenian and Azeri students than those who do not. 

The results of the research are important not only for the assessment of the effectiveness of specific 
educational program, but also for planning for future education policy. Moreover, the results give us 
an opportunity to see the current picture of intercultural sensitivity, which determines variety of 
problems inter-cultural relationships.  

The survey was conducted within the frameworks of a project funded by ACSN. 

https://research.phoenix.edu/research-centers/center-workplace-diversity-research/event/boston-2015-
international-conference 

 

3. The research goal was to study the level of intercultural sensitivity of Georgian, Armenian, and Azerbaijani 
students in Tbilisi and Akhaltsikhe, and another goal was to assess changes in Armenian and Azerbaijani 
student intercultural sensitivity, which should have resulted from studying in a Georgian university alongside 
Georgian students. 

The 65 items questionnaire was created based on the Bennett Model of Intercultural sensitivity. The 

participants(586 respondents) were Azerbaijani and Armenian students who were enrolled in the Four 

plus One Georgian language preparatory programme or alums of the programme now enrolled as full-

time bachelor’s degree students and Georgian bachelor’s degree students. 

The study was conducted with the support of the Academic Swiss Caucasus Net (ASCN). 

The results showed that the significant differences in intercultural sensitivity exist between students in 
Tbilisi and Akhaltsikhe as well as between preparatory and bachelor’s degree programme students. 
These differences are expressed more strongly for Armenian and Azerbaijani students’ sensitivity 
towards one another. Azerbaijani and Armenian students who study at an intercultural university 
exhibit higher levels of intercultural sensitivity than those who are enrolled in a language preparatory 
programme. Intercultural sensitivity towards Georgians does not differ between student in Tbilisi or 
Akhaltsikhe or by academic programme. 
 

http://sites.gordon.ac.il/conf2015/2014/08/21/childrens-rights-in-the-21st-century/ 

 

4. Preschool age is very important period for child’s development, when all the main skills should 

be developed to be used later at school as well as during the whole lifetime, in general. Preschool 

https://research.phoenix.edu/research-centers/center-workplace-diversity-research/event/boston-2015-international-conference
https://research.phoenix.edu/research-centers/center-workplace-diversity-research/event/boston-2015-international-conference
http://sites.gordon.ac.il/conf2015/2014/08/21/childrens-rights-in-the-21st-century/
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education programs should be focused on the multilateral and comprehensive development of 

children, they should support every child to develop their potential and work them out necessary 

skills for school, future life and successful citizenship. 

Child’s school readiness is determined by many factors, like child’s age peculiarities, socio-

economic status of the family, parents’ education and others.  

The goal of the presented research is to study the development peculiarities of students aged 5 and 

6, to check their school readiness and reveal the factors affecting their school readiness level.  

The research hypothesis were the following: 

Development peculiarities of children aged 5 and 6 are significantly different in regard with the 

school readiness.  

The development dynamic of preschool aged child differs according to what extant a child 

received systemic preschool education in formal settings.  

Parents’ cares for child’s development is asymmetric according to development areas.  

School readiness of a child is influenced by various social factors: parents’ education, socio-

economic status, type of preschool education institution and etc. 

291 students and the same number of parents took part in the research. 

The level of children’s development was evaluated using the specially developed observation 

method, which let us evaluate all levels of development: physical, cognitive and psycho-social.  

Privately the instrument evaluating the development level in a child, covered the following main 

blocks: 
1. Demographic data block; 

2. Cognitive development; general knowledge evaluation block; 

3. Social-emotional development evaluation block; 

4. Health and physical development evaluation block; 

5. Speech evaluation block. 

We carried out quantitative as well as qualitative analysis. Linear regressive analysis showed that: 

Child’s cognitive development area is more encouraged by the family, than other areas; 

Significant difference is revealed between the school readinesses of children aged 5 and 6 

according to all characteristics; 

Parent’s education is substantially related to the different aspects of a child’s development; 

Significant difference in a child’s development according to type of preschool education 

institution is not observed. 

http://www.globalcenter.info/gcpr/gcpr-programme.pdf 

5. The benefits of bilingualism are highly recognized and demand for it is increasing day by day. 

Therefore the research for the role of acculturation as a factor affecting on the second language 

acquisition is really important and actual. The important issue among them is acculturation and 

the role of its attitudes to the second language acquisition. Acculturation is the mutual influence 

process between two or more cultures, when a culture completely or partially adopts and 

concerns the social norms, values, traditions, etc. of another culture. According to the level of 

acculturation, in another culture and language the level of integration of an individual is different.  

Our research was carried out in two stages: 
1. Adaptation of the instrument – to adapt the measuring questionnaires and to adjust them to 

Georgian - Azerbaijani reality. 

http://www.globalcenter.info/gcpr/gcpr-programme.pdf
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2. To carry out the main part of the research – in particular, determining the predictive value of 

student’s acculturation level in the second language acquisition. 

136 students (male – 75, female – 61) from the age group of 18-24 participated in the research. 

Regressive analysis was carried out, which, as a result, showed the factors affecting the learning 

Georgian as a second language: Integration (R2=.074, F(1,123)=10.90, p < .001) (ß = .285, p = .001); 

Marginalization (R2=.067, F(1,124)=10.00, p < .002) (ß = -.273, p = .002); Well-being R2=.029, 

F(2,118)=2.78, p < .066) (ß = -.205, p = .024); Self-esteem of Georgian language knowledge 

(R2=.166, F(8,112)=3.98, p < .000) (ß = .406, p = .000), Receiving information from Georgian media  

(R2=.166, F(8,112)=3.98, p < .000) (ß = .123, p = .215). 

 

http://florence2015.sched.org/ 

 

 

 

 
 
 
 
* saqarTvelos saxelmwifo biujetisa da grantebis gareSe  

Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 
 

# 

gegmiT 
gaTvaliswinebuli da 
Sesrulebuli samuSaos 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 

1 
 
 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

„ევროსტუდენტის“ საეთაშორისო 

კვლევა 

 

 

 

 

სასკოლო მზაობის პროგრამა, 

სკოლამდელი დაწესებულების 

აღმზრდელებისათვის 

აქტივობების კრებულის  

მომზადება. 

 

წიგნის: 

გეი გრონლუნდი, მერლინ 

ჯეიმსი. „ფოკუსირებული 

დაკვირვება: როგორ 

დავაკვირდეთ ადრეული ასაკის 

ბავშვებს შეფასებისა და 

კურიკულუმის დაგეგმვის 

მიზნით“,-  ქართული 

 

განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტრო 

 

 

 

 

UNICEF,  

განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტრო 

 

 

 

 

UNICEF,  

განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტრო 

 

 

 

 

მზია წერეთელი - 

ევროსტუდენტის ეროვნული 

კვლევის კოორდინატორი  

 

 

 

 

ია აფთარაშვილი - სამეცნიერო 

რედაქტირება 

 

 

 

 

 

ია აფთარაშვილი - სამეცნიერო 

რედაქტირება 

 

 

 

http://florence2015.sched.org/
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4.  

ადაპტირებული  ვერსიის 

მომზადება. 

 

წიგნის: 

გეი გრონლუნდი, „დაგეგმვა 

თამაშის, დაკვირვებისა და 

სწავლებისათვის სკოლამდელ 

დაწესებულებებსა და საბავშვო 

ბაღებში“- ქართული 

ადაპტირებული  ვერსიის 

მომზადება. 

 

 

 

 

 

 

UNICEF,  

განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტრო 

 

 

 

 

ია აფთარაშვილი - სამეცნიერო 

რედაქტირება 

 

 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

 

2 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 

 
 
dawesebuleba Tu saWirod Tvlis, SeuZlia angariSSi Seitanos 

sxva, misTvis mniSvnelovani aqtovobac. 
 
 

 

angariSi warmodgenili unda iyos nabeWdi (2 egzemplarad) da 

eleqtronuli versiis (CD-diski) saxiT. 

 

angariSi, romelic ar aris Sedgenili am debulebis me-3 punqtis 

moTxovnebis Sesabamisad, eqspertizas (Sefasebas) ar eqvemdebareba da 

Sefasebis Semajamebel dokumentSi aRiniSneba formuliT “ar 

Sefasda”. 

 



danarTi 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

 

 

 

სოციალური ფსიქოლოგიის  

სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი 

 

 

2015 წლის სამეცნიერო მუშაობის ანგარიში 
 
 

 
1. saqarTvelos mecnierebaTa akademia “saqarTvelos mecnierebaTa 

erovnuli akademiis Sesaxeb” saqarTvelos kanonis (muxli me-4) da 

saqarTvelos mecnierebaTa akademiis wesdebis (punqti me-5) Tanaxmad 

atarebs saqarTvelos umaRlesi saganmanaTleblo da samecniero-

kvleviTi dawesebulebebis samecniero saqmianobis wliuri 

angariSebisa da dasrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebis 

eqspertizas; 

2. eqspertizaze warmodgenili samecniero saqmianobisa da 

dasrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebis angariSi srulad 

unda Seesabamebodes saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis 

akademiuri sabWos mier damtkicebul Semdeg formebs. 

* samecniero erTeulis (departamenti, inxtituti, ganyofileba, 

laboratoria) dasaxeleba - თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი, სოციალური 

ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი 

 
* samecniero erTeulis xelmZRvaneli – nana sumbaZe  
 

* samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba:  
გიორგი ყიფიანი - ასოცირებული პროფესორი;  



 2 

ვახტანგ ნადარეიშვილი - ასოცირებული პროფესორი;  

მედეა დესპოტაშვილი - ასისტენტ პროფესორი;  

ელენე კვანჭილაშვილი - ასისტენტ პროფესორი; 

ნანა სუმბაძე - პროფესორი;  

ანასტასია ქიტიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი;  

ეკატერინე ფირცხალავა - ასისტენტ პროფესორი; 

ლია ჩხიკვიშვილი - ასისტენტ პროფესორი 

 

 

 

 

 

* saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# 

gegmiT 
gaTvaliswinebuli da 
Sesrulebuli samuSaos 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 

1 
 
 
 

mosaxleobis 
damokidebuleba 
sazogadoebrivi 

mauwyeblis mimarT 

nana sumbaZe nana sumbaZe 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

Seswavlil iqna saqarTvelos mosaxleobis damokidebuleba 
sazogadoiebrivi mauwyeblis mimarT. Aanalizis Sedegad gamoyofil iqna 
mayurebelTa 4 tipi, dadgenil iqna sxvadasxva telearxebis yuradoba 
drois mixedviT mayurebelTa asakis, sqesisa sacxovrebeli adgilis 
WrilSi. 

2 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 

 

 
mikro da makro 

faqtorebis gavlena SSM 
pirTa samuSao 

garemosTan adaptaciasa 
da SromiT 

efeqturobaze 

Tamar maxaraZe 
Nნana sumbaZe, tamar 

maxaraZe, Tamar abaSiZe, 
irine Jvania 

 

siRmiseuli intervius, fokus jgufebisa da SemTxvevaTa analizis 
meSveobiT Seswavlil iqna is faqtorebi, romlebic zegavlenas axdenen 
SSm pirTa dasaqmebasa da maT SromiT garemosTan adaptaciaze. Sedegebis 
safuZvelze SemuSavebeul iqna rekomendaciebi saxelmwifo politikis 



 3 

gansazRvrisaTvis. 

3    

 
* saxelmwifo grantiT dafinansebuli  

samecniero-kvleviTi proeqtebi 
 

# proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

2013/2015   
Occupied Akhgalgory 
District   - Dynamic of 

Georgian - Osetian 
Relationship 

Shota Rustavely 
National Science   

Foundation 

ნათია ჯალაბაძე ნათია ჯალაბაძე, 

ლავრენტი 

ჯანიაშვილი, 

ეკატერინე 

ფირცხალავა 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

2 proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

 

* publikaciebi: 

a) saqarTveloSi 

monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 

Nnana sumbaZe umaRles 
ganaTlebaze 

xelmisawvdomoba:
barierebi da maTi 
daZlevis gzebi 

Tbilisi 
sazogadoebrivi 

politikis 
instituti 

128 

naSromSi ganxilulia 2014 wlis saSualo skolis damamTavrebeli da erTiani 
erovnuli gamocdebis, aseve umaRlesSi Caricxvis Sedegebi moswavleTa 
sacxovrebeli adgilis da sqesis WrilSi, gamokiTxvis meSveobiT  
Seswavlilia moswavleTa mier gamocdebisadmi mzadebis procesi da maTi 
RirebulebiTi orientaciebi. 
2 nana sumbaZe. 

Tamar maxaraZe, 
Tamar abaSiZe, 
irine Jvania 

mikro da makro 
faqtorebis 

gavlena SSმM 
pirTa samuSao 
garemosTan 

adaptaciasa da 
SromiT 

efeqturobaze 
nawili I da II 

Tbilisi 
Tsu 

gamomcemloba 
 

nawili I-20 gv 
nawili II-134 gv 

siRmiseuli intervius, fokus jgufebisa da SemTxvevaTa analizis meSveobiT 
Seswavlil iqna is faqtorebi, romlebic zegavlenas axdenen SSm pirTa 
dasaqmebasa da maT SromiT garemosTan adaptaciaze. Sedegebis safuZvelze 
SemuSavebeul iqna rekomendaciebi saxelmwifo politikis gansazRvrisaTvis. 
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saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 

თამარ ზურაბიშვილი 
 
maia mestviriSvili 

 

ეკატერინე 

ფირცხალავა 

მიგრაციის 

სახელმძღვანელო 

ქართულად 

(შემუშავების 

პროცეშია) თავი 10. 

მიგრაციის 

საკითხთა 

სამთავრობო 

კომისიის სამდივნო, 

საქართველოს 

იუსტიციის 

სამინისტრო 

მიგრაციის 

პოლიტიკის 

განვითარების 

საერთაშორისო 

ცენტრი) The 

ENIGMMA project is 

implemented by 

ICMPD. 2015 

  

2 ა. ბრაიმან “სოციალური 

კვლევის 

მეთოდები”.  

 

(ქართული 

თარგმანის 

რედაქტორი (5 

თავი) 

Oxford University 

Press 2008 

150 

3 J. Z. Rubin, D. J 

Pruitt, S.H. Kim, 

Social  Conflict 

თარგმანი 

ინგლისურიდან. 

აღნიშნული ტექსტი 

წარმოადგენს 

რიდერს 

საბაკალავრო 

პროგრამის 

ფარგლებში  

ფსიქოლოგიის და 

განათლების 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტზე და  

სოციალურ და 

 225 
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პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის 

კონფლიქტის 

ანალიზის და 

მართვის 

ინსტიტუტის 

სამაგისტრო 

პროგრამის  

ფარგლებში. 

anotaciebi 

 
 

 

 
krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

a. qitiaSvili  
n. sumbaZe  
T. maxaraZe 

mowyvladi 
jgufebis 

xelmisawvdomoba 
profesiul 
ganaTlebaze 

ganaTlebisa da 
mecnierebis 
saministro 

44 

Aanotaciebi 

mowyvladi jgufebis xelmisawvdomoba profesiul ganaTlebaze 

kvlevis mizania saqarTveloSi macxovrebeli mowyvladi jgufebisTvis 
profesiuli ganaTlebis sistemaze xelmisawvdomobis barierebis kvleva 

 
 

statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

ა. 

ქიტიაშვილი 

თ. აბაშიძე  

ი. ჟვანია 

რატომ და როგორ 

სვამენ მასწავლებლები 

შეკითხვებს - 

მასწავლებლების 

დამოკიდებულებებისა 

და საკლასო 

პრაქტიკის კვლევა 

საქართველოს საჯარო 

სკოლებში 

GESJ: 

Education 

Science and 

Psychology 

2/34 14 

anotaciebi 
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რატომ და როგორ სვამენ მასწავლებლები შეკითხვებს - მასწავლებლების 

დამოკიდებულებებისა და საკლასო პრაქტიკის კვლევა საქართველოს საჯარო სკოლებში 

კვლევის მიზანია, შეისწავლოს საქართველოს საჯარო სკოლის მასწავლებელთა 

დამოკიდებულება სწავლა-სწავლების პროცესში სხვადასხვა ტიპის შეკითხვების 

გამოყენების მიმართ და მასწავლებელთა რეალური ქცევა შეკითხვების დასმის 

თვალსაზრისით. სტატიაში გამოყენებულია საქართველოს მასშტაბით 106 სკოლაში 

ჩატარებული კვლევის შედეგები1. კვლევაში გაანალიზებულია 928 მასწავლებლის 

გამოკითხვისა და 292 გაკვეთილზე ჩატარებული დაკვირვების მონაცემები.კვლევამ 

აჩვენა, რომ მასწავლებლები დადებითად აფასებენ (მასწავლებლების 

დამოკიდებულება) ისეთი შეკითხვების გამოყენებას, რომლებზე პასუხი 

მოსწავლეებისაგან მაღალი დონის კოგნიტურ აქტივობას მოითხოვს, როგორიცაა 

გააზრება, სინთეზი, ანალიზი და სხვ. ამგვარ შეკითხვებს სტატიაში მაღალი დონის 

შეკითხვებს ვუწოდებთ. გარდა ამისა, გამოკითხვისას მასწავლებლები აღნიშნავენ 

(მასწავლებლების თვითაღქმა), რომ თავადაც ხშირად სვამენ ამ ტიპის შეკითხვებს; 

თუმცა, როგორც დაკვირვებამ აჩვენა (მასწავლებელთა რეალური ქცევა), 

მასწავლებლების მიერ დასმული შეკითხვების უმეტესობა დახურულია, ძირითადად 

ცოდნისა და გაგების შემოწმებას ემსახურება და ნაკლებად მოითხოვს მოსწავლეების 

მხრიდან მაღალი დონის კოგნიტურ აქტივობას (ამგვარ შეკითხვებს სტატიაში დაბალი 

დონის შეკითხვებს ვუწოდებთ). ამრიგად, საგაკვეთილო პროცესში შეკითხვების 

დასმასთან დაკავშირდებით კვლევაში გამოვლინდა ერთგვარი შეუსაბამობა 

მასწავლებლების დამოკიდებულებებს, მათ თვითაღქმასა და რეალურ ქცევას შორის. 

კვლევა გამოყენებითი ხასიათისაა; სტატიის დასკვნით ნაწილში მნიშვნელოვანი 

ადგილი ეთმობა რეკომენდაციებს, რომლებიც მასწავლებლების დამოკიდებულებების 

გათვალისწინება. 

 
 
 

 
b) ucxoeTSi 

monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

ა. ქიტიაშვილი 

თ. აბაშიძე 

Integrating 

Environmental 

Education in 

Vocational Education 

and Training (VET): 

The case of Georgia 

ISBN: 978-1-63248-

067-5 doi: 10.15224/ 

978-1-63248-067-5-62   

7 

Aanotaciebi 

Integrating Environmental Education in Vocational Education and Training (VET): The case of 

Georgia 

The aim of this article is to study how environmental education is integrated into Vocational 
Education and Training (VET) in Georgia1. The article covers analysis of the relevant 
documents, study of VET teachers’attitudes towards integrating environmental education 
into the VET and their teaching practices. The study was conducted using the qualitative 
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and quantitative methods in 2014 in thecapital city of Georgia, Tbilisi. Overall, teachers have 
positiveattitudes towards integrating environmental education in VET.Although teachers’ 
attitudes are related to their willingnesstoward implementing environmental topics in their 
classes tosome extent, there is a lack of correspondence between teachers’ attitudes and 
their assessment practices. The study identified barriers that teachers face in the teaching 
ofenvironmental issues. Based on the findings the research provides recommendations at 
policy and delivery levels. 
Keywords -vocational education, environmental education 

 
 

saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

ყიფიანი გიორგი Returning to 
Spirituality 

Nova publishers pp.107-114  

1 

2 

3 

   44 

ანოტაციები 

"The Orthodox Church and the Observance of Ethic Norms in the Georgian TV Media"  

სტატიაში მოყვანილია მედიაში ზნეობრივი ნორმების დარღვევასთან დაკავშირებით 

მართლმადიდებლური ეკლესიის მიერ განხორციელებულ განცხადებათა 

ფსიქოლოგიური და დისკურსიული ანალიზი. 

 

 
 
 
 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 Ekaterine Identity Strategies of 1015 David Publishing 99-105 
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 Pirtskhalava 
Lali Surmanidze 

Muslim Meskhetians 
(Meskhetian Turks) 
in Cultural Context./ 
Journal of Cultural  
and Religious Studies 

Vol 3 No2 Company  

2 Ekaterine 
Pirtskhalava 

Displacement 
Effects on Gender 
Roles, and Family 
Structure : Muslim 
Meskhetians in the 
USA" Sociology and 

Anthropology 

2015 

3(10): 
HRPUB. 539-549 

3 

 

V. Nadareishvili 
T. Chkheidze 

Legal culture and 
legal consciousness 
in terms of set and 
attitude.  European 
Scientific Journal. 

ESJ 

DECEMBER 

2015 

/SPECIAL/ 

EDITION 

VOL.2 

 

Publisher: 

European 

Scientific 

Institute, ESI. 

6 

anotaciebi 

Identity Strategies of Muslim Meskhetians (Meskhetian Turks) in Cultural Context. 

This study examines how the process of relocating has influenced on the strategy of identity of 
Muslim. This study examines how the process of relocating has influenced on the strategy of 
identity of Muslim Meskhetians, the unique group from Georgia whit experiences of multiple 
forced migrations and displacements in the 20th and 21st century. In the 40s of 20th century, as a 
result of Stalin’s policy to clean the southern border of the Soviet Union from the “undesirable 
peoples”, the Muslim population, primordially comprised of the Turkish-speaking Meskhetians, 
was deported from the Caucasus to the Central Asian republic of Soviet Union. The violent clashes 
in the Fergana Valley, Uzbekistan in 1989, Muslim Meskhetians have fled to Russia. After the fall 
of the Soviet Union in 1991, they lived in Russian Federation during 20 years without citizenship 
and any right. In 2005, the United States government granted refugee status to Muslim 
Meskhetians, and they moved to the USA.We combined the in-depth interviews with the 
immigrants, who live in the states of Pennsylvania and Illinois State of the USA, to illustrate the 
changes and effects of the relocation on the Muslim Meskhetian strategies of identity. Drawing 
upon theoretical conceptualizations of socialization and identity strategies of C. Camilleri, this 
study findsthat Muslim Meskhetian immigrants are carefully negotiating strategy of identity in the 
face of displacement. 

Displacement Effects on Gender Roles, and Family Structure : Muslim Meskhetians in the 

USA 

In 2005, the United States government granted refugee status to Muslim Meskhetians from post-
Soviet Russia. This group, originating from Georgia, has been subject to external rule and multiple 
forced displacements throughout the twentieth century. Spawning a mass migration of over 16,000 
refugees, Muslim Meskhetians now reside in approximately thirty-three continental states. Guided 
by previous studies on cultural adaptation and identity maintenance, this article seeks to examine 
the impact of displacement on family structure and gender roles, in order to illustrate how 
displacement has reshaped power relations, family decision-making, and gender relationships 
among Muslim Meskhetians families in the United States. Based upon qualitative in-depth 
interviews with refugees in Illinois and Pennsylvania, this article finds that Muslim Meskhetians are 
engaged in a struggle for cultural maintenance and cultural adaptation, carefully negotiating 
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traditional values of patriarchal religious conservatism with contemporary American liberalism, 
leading to the construction of a new hybrid identity. 

Legal culture and legal consciousness in terms of set and attitude.  European Scientific 

Journal 

Effective functioning of the legal system is a precondition for the state’s and society’s 

sustainable democratic development and requires a highly developed legal culture. Legal 

consciousness which is a constituent of legal culture comprises a system of expectations and 

attitudes. Set psychology presents different terms and interpretations of the phenomenon of set 

(Attitude, Predispozition, Set, Dispozitional Set, Value Orientation, etc.) which is caused by the 

existence of numerous forms of set as well as inappropriate accentuation of its specific 

individual manifestations at the expense of others. This creates an obstacle for the formation of 

the relevant understanding of set as the individual’s integrate psycho-physical state of readiness 

for action. Variety of terms denoting set makes it difficult to consolidate the data of the 

theoretical and experimental research applying different concepts of expectation and set and, 

therefore, prevents us from increasing the descriptive and explanatory potential of set 

approach. The given article aims to differentiate the concept of set on the basis of extended 

version of Uznadze model and describe the continues process of set formation and change from 

Set to Atitude which will prove the organic relationship between different types of set. We 

assume that despite the existing versatility, all manifestations of set have the same roots, and 

therefore, represent stages in the formation and development of the same initial mental entity, 

as a whole, rather than different and opposing mental phenomena. Accumulation of the 

content of the above concepts in a common context enables us to develop a unified 

methodological approach, and, therefore, increases the possibility of applying set theory to 

psycho-legal studies, namely to the exploration of the factors determining the effectiveness of 

the regulatory function of the legal system. 

 
 
                 * samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

a) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 
 

ყიფიანი გიორგი "თანამედროვე ქართული 

სუფრის ფესვები: 

რელიგიური რიტუალი თუ  

იმპერიის მემკვიდრეობა?" 
 

10 ნოემბერი 2015, 

თბილისი საერთაშორისო 

ქართველოლოგიური 

კონგრესი: 

"ქართველოლოგიის 

პრობლემები და 

პერსპექტივები"  
 

2 ანასტასია ქიტიაშვილი შშმ პირთა დასაქმება 

საქართველოში - 

დამსაქმებლების, 

საზოგადოებისა და შშმ 

პირთა 

თსუ, 27 ნოემერი, 2015 
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დამოკიდებულებები 

 

 

3 

 

v.nadareiSvili 

 
T.CxeiZe 

სამართლებრივი კულტურა 

და სამართალცნობიერება 

განწყობისა და მოლოდინის 

ტერმინებში 

 

3rd Eurasian 

Multidisciplinary 

Forum 

Tbilisi, Georgia  

October 19-21, 2015 

4 ვ.ნადარეიშვილი ნორმატიული და 

დევიაციური აქტივობის 

ფსიქოლოგიური ასპექტები 

დ.უზნაძის განწყობის 

თეორიის პოზიციიდან 

ი. ჯავახიშვილის 

ხსოვნისადმი მიძღვნილი  

სამეცნიერო ფორუმი. თსუ. 

2015 წლის 23 აპრილი. 

 

5 ვ.ნადარეიშვილი ნორმატიული და 

დევიაციური აქტივობის 

მიმართება განწყობის 

დიფერენციაციისა და 

სტრუქტურიზაციის 

ხარისხთან 

საქართველოს 

საპატრიარქოს წმიდა 

ანდრია 

პირველწოდებულის სახ. 

ქართული უნივერსიტეტი 

2015 წლის 21 აპრილი,   

6 ვ.ნადარეიშვილი წარმოსახვისა და 

მოლოდინის განწყობასთან 

და ქცევასთან მიმართების 

საკითხი 

საქართველოს 

საპატრიარქოს წმიდა 

ანდრია 

პირველწოდებულის 

სახელობის ქართული 

უნივერსიტეტი 

29 ოქტომბერი, 2015 

7 ვ.ნადარეიშვილი იურიდიული 

ფსიქოლოგიის 

პრობლემები და 

პერსპექტივები 

საქართველოს 

უნივერსიტეტი. 

„მიმდინარე მიღწევები და 

პერსპექტივები 

ფსიქოლოგიაში“. 16 

ნოემბერი, 2015 

8 ლ. ჩხიკვიშვილი ურბანული გარემო და 

ტოლერანტობა 

თბილისი.  წმ. ანდრია 

პირველწოდებულის სახ. 

ქართული უნივერსიტეტი. 

კონფერენცია „ტრადიცია 

და თანმედროვეობა“ 

moxsenebaTa anotaciebi 

"თანამედროვე ქართული სუფრის ფესვები: რელიგიური რიტუალი თუ  იმპერიის 

მემკვიდრეობა?" 

მოხსენებაში განხილულია ისტორიულ წყაროებსა და თანამედროვე ეთნოგრაფიულ 

აღწერილობებში ქართული სუფრის შესახებ მონაცემები ანთროპოლოგიური და 

სოციალურ ფსიქოლოგიური მიდგომების კონტესტქში. 

შშმ პირთა დასაქმება საქართველოში - დამსაქმებლების, საზოგადოებისა და შშმ პირთა 

დამოკიდებულებები 
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კვლევა 2015  წელს  ჩაატარა თსუ-ს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა 

საკითხების კვლევის ცენტრმა. კვლევა შეეხება იმ გამოწვევებს, რომლებსაც შშმ პირები 

დასაქმების პროცესში ხვდებიან. კვლევაში გაანალიზდა  სამი პერსპექტივა -  

დამსაქმებლების, საზოგადოების წევრებისა და თავად შშმ პირების. 

 

სამართლებრივი კულტურა და სამართალცნობიერება განწყობისა და მოლოდინის 

ტერმინებში 

ფსიქოლოგიურ ლიტერატურაში ცნობილი, განწყობის ფენომენის აღსანიშნად 

გამოყენებული სხვადასხვა ცნებების შინაარსი ერთი და იგივე ფსიქიკური რეალობის 

სხვადასხვა ასპექტს ასახავს. განსხვავებული ცნებებისა და ტერმინების არსებობა   

გამოწვეულია განწყობის ფორმირების განსხვავებული სტადიებისა და ამ სტადიების 

შესაბამისი განწყობების განსხვავებული სახეებისა და ფორმების არსებობით. 

დიფერენციაციის პროცესის გაფართოებული მოდელის თანახმად, განწყობა გადის 

გზას დიფუზური განწყობიდან ფიქსირებულ დისპოზიციურამდე და შემდეგ ისევ 

სიტუაციურამდე.  

საფიქრებელია, რომ ფსიქოლოგიის საქართველოს სკოლის მონაცემების საფუძველზე 

დამუშავებული, მოცემული მიდგომა, მიმართებაშია ფსიქოლოგიაში პრობლემატურ 

საკითხთან ათითუდის და ქცევის მიმართების შესახებ. სახელდობ: 1) ახერხებს თუ 

არა მეტწილად „მენტალური“, კოგნიტურ-აფექტური ფსიქიკური წარმონაქმნი ქცევის 

აღძვრას  და 2) რამდენად შეესაბამება ერთმანეთს ატიტუდი და ქცევა [3:136]. ჩვენი 

მიდგომის თანახმად, პიროვნების დონის ყოველ აქტივობას სხვადასხვა სახის 

განწყობების კომბინაცია განსაზღვრას და კონკრეტული რეალური ქცევის აღძვრის 

შესაძლებლობას და მის რაგვარობას მოცემულ მომენტში აქტუალიზებული და 

დომინანტური განწყობის სახეობის სპეციფიკა აპირობებს.  

ამგვარად: 1) დისპოზიციური განწყობა წარმოადგენს ფსიქიკურ წარმონაქმნს, 

რომელშიც გამოცდილებით ფიქსირებული ფორმით მოცემულია ცოდნა, 

დამოკიდებულება და მზა ქცევითი პატერნები სამართლის მიმართ; 2) ხოლო მის 

საფუძველზე წარმოქმნილი  სიტუაციური განწყობა წარმოადგენს დინამიკურ 

ფსიქიკურ წარმონაქმნს, რომელიც უშუალო საფუძველია ქცევისათვის მზაობის 

რეალიზაციისათვის კონკრეტულ რეალურ სამართლებრივ   აქტივობაში. 

ეს ნიშნავს, რომ  განწყობის სხვადასხვა ფორმების ურთიერთდაკავშირებულობის და 

ურთიერთმონაცვლეობის კომბინირებული მოდელი უზრუნველყოფს: 1) 

სამართალცნობიერების/მართლშეგნების ზემოაღნიშნული სამივე სტრუქტურული 

შემადგენლის – სამართლის ცოდნა, ემოციები და ათითუდები და მზაობა 

კანონშესაბამისი/ნორმატიული ქცევისთვის (დისპოზიციური განწყობა) მოცემულობას 

და 2) ქცევისთვის მზაობის კონკრეტულ აქტივობაში რეალიზაციას (სიტუაციური 

განწყობა). ზემოაღნიშნული ორი შემადგენლის – „მენტალურის“  და ქცევითის 

(Malko A.V. 2009 თანახმად, პიროვნების სამართლებრივი კულტურა მოიცავს 

სამართლის ცოდნას და გათვითცნობიერებას და ასევე, მის შესაბამის მოქმედებებს) 

არსებობა განსაზღვრავს სამართლებრივი კულტურის მაღალ ხარისხს, რაც 

აუცილებელია ნორმატიული აქტივობის განხორციელებისთვის და დევიაციის 

პრევენციისთვის. 
 

ნორმატიული და დევიაციური აქტივობის ფსიქოლოგიური ასპექტები დ.უზნაძის 

განწყობის თეორიის პოზიციიდან 

ტექსტი  მომზადებულია 2013-2014 წლებში ავტორის მიერ გამოქვეყნებული სამეცნიერო 
შრომების საფუძველზე. მასში, ასევე, ასახულია უკანასკნელი დროის გამოკვლევები 
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განწყობის სტრუქტურიზაციის, აქტივობის ნორმატიულობის უზრუნველმყოფელი 
დისპოზიციური ფიქსირებული განწყობის სრულყოფის სოციალ–ფსიქოლოგიური 
საფუძვლების, მისი კომპონენტების დიფერენციაციის  ხარისხის და სამართლებრივი 
კულტურის დონის მიმართების სფეროში. 

      მოხსენებისთვის გამოყენებულ (ავტორისეულ) შრომებში წარმოდგენილია კლასიკური 
და თანამედროვე  კვლევების მასალის ინტეგრაციისა და შემდგომი დამუშვების 
მცდელობა   შემდეგ ძირითად სფეროებში: სოციალიზაციის პროცესი და სოციალური 
ნორმების ინტერიორიზაცია განწყობის ფორმირების თვალთახედვით; განწყობის 
ფაქტორებისა და კომპონენტების სტრუქტურირების პროცესი; განწყობისა და ნებელობის  
როლი აქტივობის რეგულაციაში; მართლშეგნების ჩამოყალიბებისა და დეფორმაციის 
ფსიქოლოგიური ასპექტები; აქტივობის რეგულირების არაცნობიერი და ცნობიერი 
მექანიზმების  ინტეგრაციული მოქმედების მოდელი და მათი  სინერგიზმის 
ეფექტურობის კანონზომიერებები. იურიდიული ფსიქოლოგიის ინტერდისციპლინური 
რესურსის  გამოყენება ნორმატილი აქტივობის უზრუნველყოფის და დევიაციური ქცევის 
pროფილაქტიკის თეორიული და პრაქტიკულ–გამოყენებითი ამოცანების გადაწყვეტაში. 

ნორმატიული და დევიაციური აქტივობის მიმართება განწყობის დიფერენციაციისა და 

სტრუქტურიზაციის ხარისხთან 

აქტივობის ნორმატიულობას თუ დევიაციურობას განწყობის სისტემების სპეციფიკა 

განსაზღვრავს. განწყობის არსებობა, როგორც ასეთი, არაა საკმარისი პირობა 

ნორმატიულობის უზრუნველყოფის – ამ ფუნქციის შესასრულებლად საჭიროა განწყობა 

გარკვეული მახასიათებლების/თვისებების მატარებლები იყოს.  განწყობის ძალასთან 

დაკავშირებულ მახასიათებლებს - სტაბილობას, სიმტკიცესა და აღგზნებადობას,  მისი 

დიფერენცირებულობისა და სტრუქტურიზაციის ხარისხი განსაზღვრავს. განწყობისეული 

რეგულაციის ეფექტურობას აპირობებს: ა) განწყობის თვისებების მაჩვენებლები; ბ) მისი 

სტრუქტურირებულობის ხარისხი – განწყობის ოთხივე კომპონენტის  სრულფასოვანი 

მოცემულობა და გ) მათი თავსებადობა. განწყობის კომპონენტების განხილვისას, 

მოცემულ კონტექსტში, ფაქტობრივად, სამართლებრივი კულტურის შემადგენლების - 

სამართალცნობიერებისა და სამართლებრივი პრაქტიკის ფსიქოლოგიურ 

„ექვივალენტები“ იგულისხმება.  სახელდობრ, სამართალცნობიერება განწყობის 

კოგნიტურ, შეფასებით და აფექტურ კომპონენტებთან მიმართებაში მოიაზრება, ხოლო 

ნორმატიული აქტივობისთვის ისეთი განწყობაა საჭირო, რომელსაც კონატური 

კომპონენტიც  სრულად აქვს ფორმირებული. 

წარმოსახვისა და მოლოდინის განწყობასთან და ქცევასთან მიმართების საკითხი 

ფსიქოლოგიის მნიშვნელოვან საკითხთაგანია კოგნიტური პროცესების ფუნქცია 

ფსიქიკური წარმონაქმნების ფორმირებაში. რ.ნათაძის მიხედვით, წარმოსახვის 

აქტივობაზე ზემოქმედებაში, ანუ წარმოსახულის საფუძველზე განწყობის ფიქსირებაში, 

მონაწილეობს სუბიექტის სპეციფიკური აქტიური დამოკიდებულება წარმოსახულის 

მიმართ, ე.წ. შთაგრძნობა [ნათაძე რ. 1972]. 

მართებულია დაშვება, რომ აღნიშნული აქტიური დამოკიდებულება დაკავშირებულია 

მოლოდინთან, ოღონდ, გასამიჯნია წარმოსახვისა და პროგნოზირების ფორმები. ასევე 

განსასხვავებელია მოსალოდნელობა (პროგნოზირებულის და წარმოსახულის 

ხდომილებისთვის მიწერილი სუბიექტური ალბათობა), ხდომილებაში 

დარწმუნებულობის განცდაში მოცემულობა და საკუთრივ მოლოდინი – მდგომარეობა, 
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რომლის ფარგლებშიც  ადგილი აქვს, აგრეთვე (რ.ნათაძე პროსპექტიულ ქცევაზე 

მიუთითებს),  პროსპექტიული მოვლენის პერმანენტულ მოცემულობას და მის 

საფუძველზე განწყობის შექმნას [ნადარეიშვილი ვ. 1993]. 

საფიქრებელია, რომ წარმოსახვა და მასთან დაკავშირებული მოლოდინი მონაწილეობს  

არამხოლოდ ფიქსირებული, არამედ სიტუაციური/პირველადი განწყობის ჩამოყალიბების 

პროცესშიც. გასათვალისწინებელია, რომ წარმოსახვა არ ახდენს უშუალო გავლენას 

განწყობაზე და შესაბამის ქცევაზე, არამედ მონაწილეობს განწყობის ობიექტური 

ფაქტორის ფორმირებაში, ხოლო მოლოდინის მდგომარეობაში ხდება აღნიშნული 

ფაქტორის სრულყოფა, ანუ იმ კონდიციის უზრუნველყოფა (ნამდვილის მსგავსი 

მოცემულობის შეძენა [დ. უზნაძე]), რომელიც აუცილებელია მის საფუძველზე განწყობის 

შექმნისთვის. ასევე საფიქრებელია, რომ მოლოდინის მდგომარეობაში აგრეთვე 

მოქმედებენ  გარკვეული მოტივაციური მექანიზმები, რომლებიც სუბიექტური ფაქტორის 

აქტუალობის/განმაწყობელი უნარის ზრდას უზრუნველყოფენ [ნადარეიშვილი ვ. 2009]. 

ვფიქრობთ, რომ მოლოდინის მდგომარეობაში მიმდინარე აღწერილი 

ურთიერთგანმსაზღვრელი პროცესები აპირობებენ განწყობის ფაქტორების და თავად 

განწყობის დიფერენცირებულობის ხარისხს და შესაბამისად, ქცევის მიზანშეწონილობას. 

ურბანული გარემო და ტოლერანტობა 

ეროვნებათაშორის ტოლერანული დამოკიდებულებას გარკვეული კონფიგურაცია და 

შინაარსობრივი საზღვრები გააჩნია. ყველაზე მგრძნბიარე თემა, რომელსაც 

უარყოფითი დამოკიდებულება ახლავს ეხება ძალაუფლებას და ქვეყნის 

მმართელობაში სხვა ეროვნების წარმომადგენლის ყოფნას.  როდესაც ურბანული 

გარემოში, კონტაქტები საცხოვრებლი სტრუქტურით არის გაადვილებული, 

ტოლერანტული დამოკიდებულებები უფრო მრავალი ნიშნით ხასიათდება. 

 
 

                                                                   b) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

nana sumbaZe Mmoqmedebis mzaoba da 
misi realizaciis 

pirobebi-saqarTvelos 
mosaxleobis ZiriTadi 

moTxovnileba 

M1-5 marti 
malta,Lla valeta 

2 Ekaterine Pirtskhalava 
 

The Reshaping Identity of 
Deported People in a New 
Environment 

 

2015 – 8th Global Conference – 
“Interculturalism, Meaning and 
Identity”  - Oral presentation. 
Lisbon 14-16 March 

 

3 Ekaterine Pirtskhalava 
 

Displacement Effects   on 
Family Structure and Ethnic 
Identity Muslim Meskhetians 
in the USA 

2015- 14th European Congress 
of Psychology – Oral 
presentation. Milan.7-10 July  
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4 მედეა დესპოტაშვილი „უმცირესობის ჯგუფის 

კულტურულ ასიმილაციაზე 

მოქმედი ფაქტორები“ 

სამეცნიერო კონფერენცია 

„ფსიქოლოგიის 14-ე 

ევროპული კონგრესი“, 

მილანო ბიკოკას 

უნივერსიტეტი. მილანი, 

იტალია, ივლისი 2015 
 

5 ანასტასია ქიტიაშვილი Educational Interests And 

Career Choice Among 

Secondary School Students In 

Georgia 

 

პარიზი, საფრანგეთი 

12-16 აპრილი, 2014 

6 ანასტასია ქიტიაშვილი  

თამარ აბაშიძე 

Identity and Attitudes of 
Representatives of Ethnic 
Minoritiy- Javakheti 
Population_ towards variuos 
social issues: case of Georgia. 
The 2015 WEI International 
Academic Conference 

ესპანეთი, ბარსელონა   

7 ელენე კვანჭილაშვილი კროსკულტურული 

მიდგომა: გავლენა სხვა 

დარგებზე 
 

 

საერთაშორისო სემინარი, 

აშშ, ფლორიდის 

უნივერსიტეტი 

მაისი, 2015 წელი 

 

 

8 ელენე კვანჭილაშვილი ბიზნესკომუნიკაცია: 

რომელი მახასიათებლებია 

მნიშვნელოვანი 
 

საერთაშორისო სემინარი, 

ვენა, ვენის ინსტიტუტი              

(JVI) 

დეკემბერი, 2015 წელი 

 

Mmoqmedebis mzaoba da misi realizaciis pirobebi-saqarTvelos mosaxleobis 
ZiriTadi 

moTxovnileba 

gaeros iniciativis “msoflio 2015-is Semdeg” farglebSi Catarebuli 
saqarTvelos mosaxleobasTan konsultaciebis Sedegebis analizi 

The Reshaping Identity of Deported People in New Environment 

Abstract: This study examines how the process of relocating to the United States has influenced the 
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identity of Muslim Meskhetians, a group originating in the territory of Georgia. Some Scholars called 
them Meskhetians Turks, but I will call them Muslim Meskhetians, because they are deported Muslim 
people from Meskhetia (Meskhetia is part of Georgia).  
In the 40s of 20th century, as a result of Stalin’s social policy to clean the southern border of the 
Soviet Union from the “undesirable peoples”, the Muslim population, primordially comprised of the 
Turkish-speaking Meskhetians, was deported from the Caucasus to the Central Asia (from Georgia to 
Kyrgyzstan, Kazakhstan and Uzbekistan).After violent clashes in the Fergana Valley, Uzbekistan  in 
1989, part of Muslim Meskhetian, participant of this research, was relocated to Krasnodar region of 
Russia by assistance the Soviet Government. After the fall of the Soviet Union in 1991,  the  
government of Russian Federation did not gave citisenship to Muslim Meskhetians, and they lived 
there 20 years without any rights. The government of the U.S decided to offer shelter of Muslim 
Mesketian. A large number of the Muslims Meskhetian were granted refugee status and resettled in 
the United States in 2005. Guided by the previous studies on cultural adaptation and identity 
maintenance, I explore how this group has reshaped their identities after resettlement. I analyze in-
depth interviews with Meskhetian refugees living in Pennsylvania and Illinois to illustrate the changes 
and effects of relocation on Muslim Meskhetian identity formation. This study seeks to examine the 
relationship between ethnicity and cultural (social) belonging. Drawing upon theoretical 
conceptualizations of identity, place identity, and imagined community, this study finds that Muslim 
Meskhetian immigrants are carefully negotiating identity in the face of displacement and my 
influencing of contemporary American social liberalism and religious freedom reflect a reshaping of 
the Muslim Meskhetian refugees’ new Ahiska Turk identity. 

 

Displacement Effects  

 on Family Structure and Ethnic Identity Muslim Meskhetians in the USA 

 
Abstract:  This paper examines the processes of influence relocation to the USA on the lives of the 
Muslim MeskhetiansMuslim Meskhetians, who originate on the territory of Georgia, have been 
subject to external rule and multiple forced displacements.  Most recently, in 2005 a large number of 
Meskhetian Muslims were granted refugee status and resettled to the United States of America.  
Guided by previous studies of cultural adaptation and identity maintenance, I explored how this group 
has negotiated resettlement to the United States.Combining in-depth interview with immigrants, who 
live in the states of Pennsylvania and Illinois, this presentation try to illustrate the changes Muslim 
Meskhetians underwent in several important areas, such as: the family structure and family 
relationships, male and female roles in the family, and their ethnic identity. 
 

Educational Interests And Career Choice Among Secondary School Students In Georgia 

კვლევის მიზანი იყო საბაზო განათლების კურსდამთავრებულთა საგანმანთლებლო და 

კარიერული ინტერესების კვლევა საქართველოში.  კვლევა  შეეხებოდა ისეთ საკითხებს, 

როგოროცაა განათლებისადმი დამოკიდებულება და ატიტუდები, ინფორმაციის 

წყაროები და ხელმისაწვდომობა კარიერული არჩევანის გაკეთებისას, მოსწავლეების 

ფსიქო-სოციალური მახასიათებლები. 

 

 
 

 
           * saqarTvelos saxelmwifo biujetisa da grantebis gareSe  

Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 
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# 

gegmiT 
gaTvaliswinebuli da 
Sesrulebuli samuSaos 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 

1 
 
 
 

saqarTvelos Tavdacvis, 
Sinagan saqmeTa, 
regionaluri 

ganviTarebisa da 
infrastruqturis, 
Tbilisis meriis 

genderuli auditi 

nana sumbaZe, Tamar 
bagratia, cisana 

goderZiSvili da nino 
kakubava 

nana sumbaZe, Tamar 
bagratia, cisana 

goderZiSvili da nino 
kakubava 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

sami saministrosa da Tbilisis meriis genderuli auditi Sesrulebul iqna 
gaeros qalTa organizaciis “UNWOMEN” dakveTiT. Seswavlil iqna 

organizaciebis muSaoba, identificirebul iqna moqmedebebi, romlebic xels 
Seuwyobs genderuli Tanasworobis miRwevas. 

2 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 

 

SSm pirTa dasaqmeba 
saqarTveloSi – 
poloneTis, ungreTisa 
da CexeTis respublikis 
magaliTze 

Tamar maxaraZe 

1.T.maxaraZe 
3.a. qitiaSvili 
4. T.abaSiZe 
5. i.Jvania 

 
dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

კვლევითი პროექტი ეხება საქრთველოში შშმ პირთა დასაქმების ეფექტური გზის 

შესწავლას ვიშეგრადის ჯგუფის ქვეყნების გამოცდილებისა და საქართველოში 

არსებული რეალობის შესწავლის გზით. კვლევის ფარგლებში, პოლონეთში, 

უნგრეთსა და ჩეხეთის რესპუბლიაკში  ჩატარდა  სამაგიდე კვლევა, რომელიც 

სწავლობდა ამ ქვეყანაში არსებულ გამოცდილებას შშმ პირთა დასაქმების 

მიმართულებით. საქართელოში ჩატარდა ანალაგოგიური სამაგიდე კვლევა; გარდა 

ამისა ჩატარდა რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლევა, რომელიც სწავლობდა 

დამსაქმებელებისა და საზოგადოების წევრების დამოკიდებულებას შშმ პირთა 

დასაქმების მიმართ; ასევე სწავლობდა თავად შშმ პირთა მოსაზრებას 

დასაქმებასთან დაკავშირებით. კვლევის შედეგებს მნიშვნელოვანი წვლილის 

შეტანა შეუძლია შშმ პირთა დასაქმების ეფექტური სახელმწიფო პოლიტიკის 

ჩამოყალიბებაში.    

 

3 samuSaos dაsaxeleba samuSaos xelmZRvaneli 
samuSaos 
Semsruleblebi 

 

მikro da makro 
faqtorebis gavlena 
SSm pirTa samuSao 
garemosTan 

Tamar maxaraZe 

1.T.maxaraZe 
2. n.sumbaZe 
3.a. qitiaSvili 
4. T.abaSiZe 
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adaptaciasa da 
SromiT efeqturobaze 

5. i.Jvania 

6.m. maisuraZe 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

კვლევის ფარგლებში შესწავლილი იყო ის მიკრო და მაკრო ფაქტორები, რომლებიც 

გაველნას ახდენს სამუშაო გარემოსთან შშმ პირების შეგუებასა და მათ შრომით 

ეფექტურობაზე. კვლევითი პროექტის ფარგლებში ჩატარდა რაოდენობრვიცი და 

თვისებრივი კველვები. კვლევის შედეგად მიღებული მონაცემები შემდეგი კატეგორიების 

მიხედვით გაანალიზდა: (1) ორგანიზაციული კონტექსტი და სამუშაო პროცესთან 

დაკავშირებული ფაქტორები, (2) სამსახურის გარეთ არსებული ფაქტორები და (3) 

სახელმწიფო პოლიტიკასთან დაკავშირებული ფაქტორები. კვლევის შედეგებს 

მნიშვნელოვანი წვლილის შეტანა შეუძლია შშმ პირთა დასაქმების ეფექტური 

სახელმწიფო პოლიტიკის ჩამოყალიბებაში.    

 samuSaos dაsaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli 
samuSaos 
Semsruleblebi 

 

2015.3/02-3/03,  
Maria Curie Fellowship. 
Possibilities and limits, 
challenges and obstacles of 
 transferring CEE EU 
pre-accession best practices 
and experience to 
Moldova’s and 
 Georgia's pre-
accession process. 
University of Tartu . 
Estonia. 
 

ეკატერინე ფირცხალავა ეკატერინე ფირცხალავა 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

არსებული სტიპენდიის ფარგლებში დავასრულე მუშაობა სტატიაზე resheaping identity of 
Meskhetian Turks, ტარტუს უნიევრსიტეტის რესურსები გამოვიყენე მიგრაციის 
სახელმძრვანელოზე სამუშაოდ. 

 samuSaos dაsaxeleba samuSaos xelmZRvaneli 
samuSaos 
Semsruleblebi 

 

2015.16/06-31/07 The 
Academic Swiss Caucasus 
Net Felloship (ASCN). 
University of  Fribourg. 
Switzerland 
 

ეკატერინე ფირცხალავა ეკატერინე ფირცხალავა 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

ციურიხის და ფრიბურგის უნივერსიტეტების პროფესორებთან შეხვედრების და 
კონსულტაციის საფუძველზე განვაახლე სილაბუსები, გავლენების ფსიქოლოგიაში და 
ნარატიულ მეთოდებში 

 samuSaos dაsaxeleba samuSaos xelmZRvaneli 
samuSaos 
Semsruleblebi 

 

2015.18/09-18.03/2016 
Erasmus Mundus post doc 
Felloship . University of 
Minho. Braga. Portugal 

ეკატერინე ფირცხალავა 
ეკატერინე 

ფირცხალავა 
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dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

ვმუშაობ კვლევაზე ”ქართველი მიგრანტები პორტუგალაიში”. 2015 წლის ბოლომდე 
დავასრულე საველე სამუშაოები და დარჩენილი ვადის ფრგლებში ვმუშაობ სტატიაზე. 

 
 
dawesebuleba Tu saWirod Tvlis, SeuZlia angariSSi Seitanos 

sxva, misTvis mniSvnelovani aqtovobac. 
 
 

 

angariSi warmodgenili unda iyos nabeWdi (2 egzemplarad) da 

eleqtronuli versiis (CD-diski) saxiT. 

 

angariSi, romelic ar aris Sedgenili am debulebis me-3 punqtis 

moTxovnebis Sesabamisad, eqspertizas (Sefasebas) ar eqvemdebareba da 

Sefasebis Semajamebel dokumentSi aRiniSneba formuliT “ar 

Sefasda”. 

 



ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

 

 

 

შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის  

სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი 

 

 

2015 წლის სამეცნიერო მუშაობის ანგარიში 

 

 
1. saqarTvelos mecnierebaTa akademia “saqarTvelos mecnierebaTa 

erovnuli akademiis Sesaxeb” saqarTvelos kanonis (muxli me-4) da 

saqarTvelos mecnierebaTa akademiis wesdebis (punqti me-5) Tanaxmad 

atarebs saqarTvelos umaRlesi saganmanaTleblo da samecniero-

kvleviTi dawesebulebebis samecniero saqmianobis wliuri 

angariSebisa da dasrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebis 

eqspertizas; 

2. eqspertizaze warmodgenili samecniero saqmianobisa da 

dasrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebis angariSi srulad 

unda Seesabamebodes saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis 

akademiuri sabWos mier damtkicebul Semdeg formebs. 

 

* samecniero erTeulis (departamenti, inxtituti, ganyofileba, 

laboratoria) dasaxeleba. . .შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის 

ინსტიტუტი . . . . . . 
 

* samecniero erTeulis xelmZRvaneli   იამზე (ია) კუტალაძე, 

ფსიქოლოგიის დოქტორი, პროფესორი  
 
* samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba.  

გიორგი გოროშიძე  - ფსიქოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი 

მაია რობაქიძე -  ფსიქოლოგიის დოქტორი, ასისტ./პროფესორი 

სოფიო დოლიძე - ფსიქოლოგიის დოქტორი,  ასისტ./პროფესორი  
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* saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2014 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# 

gegmiT 
gaTvaliswinebuli da 
Sesrulebuli samuSaos 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

1 
 
 
 

უმუშევრობის გავლენა 

კარგად ყოფნასა  (well-being) 

და პიროვნულ კაპიტალზე  

ია კუტალაძე ქეთევან დოლიძე  

( დოქტორანტი); 

თამარ ბოკუჩავა ( დოქტორანტი) 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

უმუშევრობას უარყოფითი გავლენა აქვს როგორც ეკონომიკაზე, ასევე ინდივიდის სოციალურ 

და ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე. კვლევითი მონაცემები ცხადყოფს, რომ უმუშევრობა ,,აზიანებს” 

ადამიანის კარგად ყოფნას/კეთილდრეობას, ამასთან უმუშევრობის გავლენით დროთა განმავლობაში 

უარესდება დაუსაქმებლის შრომითი უნარები და ინდივიდები თანდათან კარგავენ დასაქმების 

მოტივაციას. უმუშევრობის ხანგრძლივი პერიოდი წარმოშობს  ისეთ უარყოფით ეფექტებს როგორიცაა,   

თვითშეფასების დაქვეითება, შიში, დეპრესია და დასწავლილი უმწეობის გრძნობა და სხვა.  (Theodosiou, 
1997; Goldsmith et al., 1997; Layard, 2005; Morrell et al., 1998; Creed et al., 1999; Shamir, 1986; Murphy and 
Athanasou, 1999; Dockery, 2005, 2006; Ganley, 2004; Department of Labour, 2007). 
კვლევა ეფუძნება მოსაზრებას, რომ სამუშაოს დაკარგვა და ზოგადად უმუშევრობა  აისახება 

ინდივიდის კარგად ყოფნაზე(well-being), და ასევე გავლენას ახდენს ინდივიდის პიროვნული 

კაპიტალის ისეთ მახასიათებელზე, როგორიცა თვითპატივისცემა, თვითეფექტურობა, ნეიროტიციზმი 

და კონტროლის ლოკუსი,  თავის მხრივ ეს ოთხი მახასიათებელი გავლენას ახდენს დასაქმების 

შესაძლებლობაზე.  შესაბამისად ამ კვლევის მიზანი იყო უმუშევრობას, სტრესს, ფსიქოლოგიურ კარგად 

ყოფნასა და პიროვნულ კაპიტალს შორის კავშირის დადგენა და ხელახლა დასაქმების 

დეტერმინანტების განსაზღვრა.   

ემპირიული კვლევის ყველაზე მნიშვნელოვანი დასკვნები კი ასეთია: 

- შრომით ბაზრის სტატუსი მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ადამიანის ფსიქოლოგიურ კარგად 

ყოფნაზე -  უმუშევრებს, დასაქმებულებთან შედარებით, აქვთ კარგად ყოფნის უფრო დაბალი 

მაჩვენებელი. უმუშევრებს  აღენიშნებათ დეპრესიის და სტრესის მაღალი დონე 

- უმუშევართა შერჩევაში  ძირეული თვითშეფასება კავშირია კარგად ყოფნასთან. კარგად ყოფნა 

დადებით კავშირში აღმოჩნდა ძირეული თვითშეფასების ოთხივე კონსტრუქტთან 

(თვითპატივისცემა, თვითეფექტურობა, უფრო ინტერნალური კონტროლის ლოკუსი და 

ემოციური სტაბილობა). მრავლობითი წრფივი რეგრესიის შედეგები ცხადჰყოფს, რომ ძირეული 

თვითშეფასების კომპონენტები 39%–ით წინასწარმეტველებენ უმუშევრების კარგად ყოფნის 

მაჩვენებელს. აქვე აღსანიშნავია, რომ დასაქმებულებთან ძირეული თვითშეფასების ოთხივე 

სკალის ქულა წინასწარმეტყველებს კარგად ყოფნას 33%–ს.  

შრომის ერთ-ერთი მნიშვნელოვან შედაგედად შეიძლება მივიჩნიოთ კარგად-ყოფნის, 

უარყოფითი ემოციური მდგომარეობის, ძირეული თვითშეფასების და პიროვნული მახასიათებლების 

საკვლევის ინსტრუმენტების პირველადი ადაპტაცია, რაც დაეხმარება ამ საკითხებით დაინტერესბულ 

მკვლევარებს შემდგომ სამეცნიერო კვლევით და /ან პრაქტიკულ მუშაობაში. 

2 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

 
 
 

სამოქალაქო ორგანიზაციული 

ქცევის (Organizational 
Citizenship Behavior) 

ია კუტალაძე 

სოფიო დოლიძე (პროფესორის 

ასისტენტი) 

ქრისტინე კანდელაკი 

 ( დოქტორანტი) 
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პიროვნული და 

ორგანიზაციული 

დეტერმინანტები 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

ორგანიზაციული სამოქალაქო ქცევის  (Organizational Citizenship Behavior Scale) პიროვნული და 

ორგანიზაციული დეტერმინანტების კვლევა ეფუძნება ამ სფეროში ჩატრებულ მეტა-ანალიტიკურ კვლევას 

(P. Podsakoff, S. MacKenzie, J. Paine, D. Bachrach, 2000), რომლის მიხედვითაც   ორგანიზაციული სამოქალაქო 

ქცევის (ოსქ) oTxი განმაპირობებელი ფაქტორია იდენტიფიცირებული: ინდივიდუალური 

მახასიათებლები;  დავალების მახასიათებლები; ორგანიზაციის მახასიათებლები და ლიდერობა.   

ჩვენ კვლევა ფოკუსირებულია:  

(1). ორგანიზაციის ისეთ მახასიათებელის შესწავლაზე, როგორიცაა ორგანიზაციული 

სამართლიანობა. კვლევაში ნაცადია ორგანიზაციული სამოქალაქო ქცევისა და  ინტერაქციული და 

პროცედურული სამართლიანობის  ურთიერთმიმართების შესწავლა.  

 (2). ინდივიდუალურ მახასიათებლბის შესწავლაზე, რომელთა კვლევა დიდი ხუთეულის მოდელს 

ეფუძნება.  
ამ ეტაპზე  მიმდინარეობს ემპირულ მონაცემთა შეგროვება.   
შრომის ერთ-ერთი მნიშვნელოვან შედეგად შეიძლება მივიჩნიოთ პოდსაკოფის, მაკენზის, 

მურმანისა და ფეტერის (1990) მიერ შემუშავებული ორგანიზაციული სამოქალაქო ქცევის კითხვარის 

ადაპტაცია, რომელიც  შედგება 5 განზომილებისა და 24 დებულებისაგან.  
 

 
* saxelmwifo grantiT dafinansebuli  

samecniero-kvleviTi proeqtebi 
 

# 
proeqtis dasaxeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

პროფესიული ორიენტაციის 

განვითარების მხარდამჭერი 

პროგრამა:  ჰოლანდის 

თვითსაკვლევი  კითხვარის 

(Self-Directed Search (SDS)) 

ადაპტაცია. 

  

 სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

სამინისტრო 

ისია კუტალაძე ადამიანური რესურსის 

მენეჯმენტის ცენტრი, 

შრომისა და 

ორგანიზაციის 

ფსიქოლოგიის 

სადოქტორორ 

პროგრამის 

დოქტორანტები.  

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

ჰოლანდის თვითსაკვლევი  კითხვარის (Self-Directed Search (SDS)) ადაპტაციის პროცესი რამდენიმე ეტაპს 

მოიცავდა: თარგმანი და უკუთარგმანი (კითხვარის პირველადი ადაპტაცია); პილოტირება 

რეპრეზენტატულ შერჩევაზე (2100 ადამიანი - მოსწავლეები, პროფესიული სასწავლებლების სტუდენტები 

და უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტები); პილოტირების საფუძველზე განისაზღვრა კითხვარის 

ფსიქომეტრული მახასიათებლები ( სანდოობა, ვალიდობა, გაზომვის ცდომილება და სხვა). პროფესიათა 

ჩამონათვალი შესაბამისობაში იქნა მოყვანილი საკვალიფიკაციო ჩარჩოსთან.  

 შეიქმნა ვებ გვერდი აირჩიე პროფესია  http://myprofession.gov.ge/, რომელზეც განთავსებულია 

ადპტირებული კითხვარი, ის ხელმისაწვდომია ყველა დაინტერესებული პირისათვის.  
2 

proeqtis dasaxeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

 
 
 
 
 

დიაგნოსტიკური ტესტების 

ადაპტაცია ინკლუზიური 

განათლების ხელშემწყობი 

პროგრამის ფარგლებში 

- Wide Range Achievement 

 განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო  

 ( 2013-2014) 
ია კუტალაძე 

შეფასებისა და 

გამოცდების ეროვნული 

ცენტრი 

http://myprofession.gov.ge/
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test 4  

- Vineland Adaptive 

Behavior Scale, Second 

Edition (Vineland-II) 

- Emotional Disturbancee 

Decision Tree 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

სამიზნე პოპულაცია - 6-10 წლის ბავშვები. ადაპტაციის პროცესი რამდენიმე ეტაპს მოიცავდა:  თითოეული 

ტესტის თარგმანი და უკუთარგმანი (ტესტების პირველადი ადაპტაცია); პილოტირება რეპრეზენტატულ 

შერჩევაზე; პილოტირების საფუძველზე განისაზღვრა თითოეული ტესტის ფსიქომეტრული 

მახასიათებლები (სანდოობა, ვალიდობა, გაზომვის ცდომილება და სხვა);  დადგინდა ნორმები სამიზნე 

პოპულაციისთვის.  

 

* publikaciebi: 

a) saqarTveloSi 

monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

 

 

 
saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 

რედაქტორი: ია 

კუტალაძე 

აირჩიე პროფესია  
 
დაფინანსებულია 

Georgia | World Vision 

International-ის მიერ 

თბილისი, 2014 186 

Aაnotaciebi 

,,აირჩიე პროფესია“ პროფესიული ორიენტაციის სფეროში ქართულ ენაზე გამოცემული  პირველი 

სახელმძღვანელოა. სახელმძღვანელო  განკუთვნილია მათთვის, ვისაც ჯერ არ აურჩევია პროფესია ან  

მათთვის, ვისაც პროფესიის შეცვლა სურს. წიგნში თავმოყრილია სასარგებლო ინფორმაცია პროფესიული 

ორიენტაციის სფეროში უკანასკნელ წლებში გამოცემული ინგლისურენოვანი სამეცნიერო 

ლიტერატურიდან და, ასევე, პროფესიის არჩევის მსურველთათვის მომზადებული გზამკვლევებიდან. 

,,აირჩიე პროფესია“ დამხმარე სახელმძღვანელოა კარიერის მენეჯმენტის კურსისთვის. 

http://www.wvi.org/georgia
http://www.wvi.org/georgia
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krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 

 

 

 

 

 
სtatiebi  

 

 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

გ. გოროშიძე ადამიანური 

რესურსის 

მართვის 

ეფექტიანი 

მოდელის 

ფორმირება 

ინტერნეტ-აკადემია 

(რეცენზირებადი 

ელექტრონული 

სამეცნიერო 

ჟურნალი) 

თბილისი, 2015 No.2(34), გვ. 10-18 
 

Aაnotaciebi 

სტატიაში გაანალიზებულია ადამიანური რესურსების მართვის მოდელების ევოლუციის პროცესი. 

აღინიშნება თანამედროვე მიდგომებში ჰუმანიზაციის ზრდის ტენდენციები, რაც თავის მკაფიო 

გამოხატულებას პოულობს მართვის თანამედროვე თეორიებიდან „ჰარვარდის სკოლაში“, ხოლო თავის 

კულმინაციას აღწევს იაპონურ მენეჯმენტში. იაპონური მენეჯმენტი ხასიათდება ეფექტიანობის 

ყველაზე მაღალი მაჩვენებლებით და მისი ელემენტების გამოყენება ხელს შეუწყობდა ჩვენი ქვეყნის 

ორგანიზაციების მართვის ეფექტიანობის ამაღლებას. ჩვენს ორგანიზაციებში ჩატარებული კვლევის 

შედეგად გამოირკვა, რომ მათში ორგანიზაციული კლიმატი აღწევს საშუალო დონეს, რაც 

ორგანიზაციების განვითარებისთვის არ არის საკმარისი. გადაწყვეტილების მიღებაში თანამშრომელთა 

მონაწილეობა საშუალოზე საგრძნობლად უფრო დაბალია. ამდენად, დემოკრატიული პროცესი 

მომუშავეთა პრაქტიკულ საქმიანობაში სუსტად არის წარმოდგენილი. იგივე ორგანიზაციებში 

გამოკვლეული იქნა აგრეთვე კონფლიქტურობა, სადაც ყველაზე უფრო პრიორიტეტული სტრატეგია 

აღმოჩნდა „განრიდება“, ხოლო ყველაზე ნაკლებად პოპულარულ სტრატეგიად გვევლინება 

„თანამშრომლობა“. ეს, ცხადია, წარმატებული იაპონური მენეჯმენტის საპირისპირო მიდგომის შედეგია, 

რაც ითხოვს ადამიანური რესურსების მართვის იაპონური მოდელის მეტი ელემენტების დანერგვას ჩვენ 

სინამდვილეში. 

2 
 

გ. გოროშიძე მართვის სტილი 

და შრომითი 

კმაყოფილება 

ქართულ 

ინტერნეტ-აკადემია 

(რეცენზირებადი 

ელექტრონული 

სამეცნიერო 

თბილისი, 2015 No.2(34), გვ. 19-28. 
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ორგანიზაციულ 

კულტურაში 

ჟურნალი) 

Aაnotaciebi 

ჩვენი კვლევა მიზნად ისახავდა შრომითი კმაყოფილების დონის განმსაზღვრელი ფაქტორების 

დადგენას ორგანიზაციის მართვის განსხვავებულ სისტემებში. კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ 

დემოკრატიული მართვის სისტემის მქონე ორგანიზაციებში თანამშრომელთა შრომითი კმაყოფილების 

დონე მაღალია, ორგანიზაციული კულტურა უფრო  მეტად  მისაღები და სასურველი. ხოლო 

ბიუროკრატიული მართვის სისტემის მქონე ორგანიზაციებში თანამშრომელთა შრომითი 

კმაყოფილების დონე დაბალია, ორგანიზაციული კულტურა უფრო ნაკლებად მისაღები და ნაკლებად 

სასურველი. პირველი ტიპის ორგანიზაციებში ხელმძღვანელებმა გამოავლინეს თანამშრომლების 

მიმართ დადებითი და ლოიალური დამოკიდებულება, ხოლო მეორე ტიპის ორგანიზაციებში მათ 

გამოავლინეს უარყოფითი და არალოიალური დამოკიდებულება თანამშრომლების მიმართ. ეს 

განსაკუთრებით გასათვალისწინებელი ხდება სახელმწიფო ორგანიზაციების მიერ, რომლებშიც 

სჭარბობს მართვის ბიუროკრატიული სისტემა. 

3 
 

ი.კუტალაძე მოსწავლეთა 

წიგნიერებაზე 

ზემოქმედი 

ფაქტორები 

ჟურნალი 

NAEC.GE 

თბილისი, 2015 No 6 , გვ. 48-55 

 
 

Aაnotaciebi 

 სტატიაში გაანალიზებულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მოსწავლეთა მიღწევის დონეზე 

ზემოქმედი/გავლენის მქონე ისეთი ფაქტორების შესახებ, როგორებიცაა:  სასკოლო რესურსები, 

მასწავლებელთა კვალიფიკაცია, ოჯახის საგნმანათლებლო რესურსი, მოსწავლეთა დამოკიდებულებები, 

სასკოლო კლიმატი, სასწავლო რესურსების ხელმისაწვდომობა და სხვ. ანალიზი ეფუძნება წიგნიერების 

საერთაშორისო კვლევის შედეგებს.  

 

 
b) ucxoeTSi 

monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

krebulebi 
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# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

     

anotaciebi 

 
 

* samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

a) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 
 

   

moxsenebaTa anotaciebi 

 
 

b) ucxoeTSi 

 
 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

მაია რობაქიძე,  Personality and job 
performance: 16 PF correlates 

მე-8 საერთაშორისო 

ყოველწლიური კონფერენცია 
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ქრისტინე ლორთქიფანიძე of pharmacists’ service quality 
indicators 

ფსიქოლოგიაში, ქ. ათენი, 2014 

წლის 26-29 მაისი 

moxsenebaTa anotaciebi 

The validity of personality traits as predictors of job performance has been increasingly explored. Traditional 
method of performance appraisal is based on superiors’ evaluation of employee while mystery shopping tools 
represents very useful measurement to evaluate staff performance in service industries. It is based on 
observation of employee behavior in work situation. The study was designed to investigate whether there is 
correlation between Cattel 16 PF and service quality indicators using mystery shopping survey method. Forty-
two female pharmacists-consultants (working in a drug store) (M of age = 36.7, SD=9.37) completed Cattel’s 16 
Personality Factors Questionnaire. Mystery shoppers evaluated pharmacists communication and sale skills and 
service standards performance. The results showed that there is correlation between Emotional Stability factor 
and sales skill (r = .34, p < .05), Emotional Stability and global indicator of service quality (r = .31, p < .05), Self-
reliance was negatively correlated with communication skills (r = -.36, p < .05). The results of standard multiple 
regression showed that Dominance factor has a predictive value (R2ADJ=.08, F (1,41) =4.63, p=.03 for overall 
indicator of service quality ß = -.32, p=.03). The results suggest that personality traits are important in the 
workplace. Mystery shopping survey methods are useful tools not only for assessing company’s customer 
service but personnel job performance as well. 

 
 
 
 

 
* saqarTvelos saxelmwifo biujetisa da grantebis gareSe  

Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

 

# 

gegmiT 

gaTvaliswinebuli da 

Sesrulebuli samuSaos 

dasaxeleba mecnierebis 

dargisa da samecniero 

mimarTulebis 

miTiTebiT 

samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 

1 
 
 
 

samuSao_piradi 

cxovrebis balansis 

ganmapirobebeli 

organizaciuli da 

pirovnuli faqtorebi 

sofio doliZe sofio doliZe 

ana jebiraSvili 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

qalTa umuSevrobis done mcirdeba 2008 wlis Semdeg. amasTan dakavSirebiT erT_erTi 
aqtualuri sakiTxia samuSao_piradi cxovrebis balansi da misi ganmapirobebeli 
organizaciuli da pirovnuli faqtorebi. kvelvis mizani iyo, Tbilisis maStabiT 
dasaqmebuli qalebisTvis samuSao_piradi cxovrebis balansis fenomenis mniSvnelobisa 
(arsis) da im organizaciuli Tu pirovnuli faqtorebis gamokveTa, romlebic 
samuSao_piradi cxovrebis balanss ganapirobebs.  

kvlevis erT_erT meTodad gamoyenebuli iqna interviuebi, romelTa Sedegadac 
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samuSao_piradi cxovrebis balansis, aseve, misi xelSemwyobi organizaciuli 
faqtorebis sakvlevad SemuSavda kvlevis 36 debulebiani instrumenti. amave 
interviuebis mixedviT gamokveTil pirovnul maxasiaTeblebze dayrdnobiT, 
raodenobrivi kvlevisTvis damatebiT SeirCa pirovnuli kiTxvari NEO_PI.  

marTalia regresuli analizis mixedviT, samuSao_piradi cxovrebis xelSemwyobi 
faqtorebi da pirovnuli maxasiaTeblebi ar aRmoCnda mniSvnelovani amxsneli 
samuSao_piradi cxovrebis disbalansis variabelobisa, Tumca dafiqsirda 
statistikurad mniSvnelovani uaryofiTi korelacia samuSao_piradi cxovrebis 
disbalanssa da balansis xelSemwyob faqtorebs Soris (_0.22). amasTan, statistikurad 
mniSvnelovani dadebiTi korelacia gamoikveTa neirotizmsa da samuSao_piradi 
cxovrebis disbalanss Soris (0.249) da uarofiTi korelacia samuSao_piradi cxovrebis 
disbalanss da eqstraversias Soris (_0.195). aseve, SemuSavebul iqna rekomendaciebi 
organizaciaTa menejmentisTvis im gzebis Sesaxeb, romlebic xels uwyoben TanamSromel 
qalebs samuSao_piradi cxovrebis balansis SenarCunebaSi. 

2 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 

 
 
 
 

emociuri inteleqtis 

mimarTeba servisis sferoSi 

samuSaos SesrulebasTan, 

stresis daZlevis 

strategiebTan da genderTan 

sofio doliZe 
sofio doliZe 

nino soxaZe 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

          mravali samecniero kvlevis Sedegad dadgenilia, rom emociuri inteleqti 
dadebiT gavlenas axdens samuSaos warmatebiT Sesrulebaze, saSualebas aZlevs 
adamians, ufro efeqturad daZlios da a.S.mravali kvleviTi Sedegi aseve adasturebs am 
mxriv genderul sxvaobebsac.  
         Cveni kvlevis farglebSi moxda emociuri inteleqtis mimarTebis Seswavla 
stresis daZlevis strategiebTan, Sesrulebuli samuSaos Sefasebasa da genderul 
sxvaobebTan. gamoikiTxa ss`Tibisi bankis` e.w. frontSi momuSave 195 TanamSromeli da 
gamoyenebul iqna: emociuri inteleqtis sakvlevi kiTxvari (TEIQue _ Trait Emotional 
Intelligence Questionnaire), stresis daZlevis strategiebis kiTxvari (lazarusi; foklmani) 
da 2014 wels ss „Tibisi bankiSi` Catarebuli mistiuri klientis kvlevis Sedegebi. 
kvlevis Sedegad dadginda dadebiTi korelacia emociur inteleqtsa da samuSaos 
Sesrulebas Soris (.410).  stresis daZlevis mxolod 2 strategias da emociur 
inteleqts Soris dadginda dadebiTi korelaciebi, esenia: socialuri mxardaWera (.828) 
da TviTkontolis (.415) skalebi. regresuli analizis Sedegad kvlevis arc erTi 
hipoTeza ar gamarTlda. genderuli TvalsazrisiT statistikurad mniSvnelovani 
gansxvavebebi am mxriv ar aRmoCenila, arc emociuri inteleqtis globaluri da arc 
misi cakleuli kompetenciebis flobis kuTxiT qalebsa da kacebs Soris mniSvnelovani 
sxvaobebi ar arsebobs.                      

3 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

 
 
 
 

profesiuli ganviTarebis 

xelSemwyobi faqtorebis  

SedarebiTi analizi 

kerZo da sajaro 

organizaciebSi 

 

sofio doliZe sofio doliZe 
sofio jiquri 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 

     mudmivad cvalebad samyaroSi adamianebi saWiroeben kvalifikaciis amaRlebas, 
profesiul ganviTarebas, rom ar CamorCnen axal gamowvevebs. aqtualuria sakiTxi, Tu 
vin unda izrunos pirovnebis profesiul ganviTarebaze, damsaqmebelma organizaciam Tu 
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Tavad pirovnebam.  
   kvlevis mizani iyo profesiuli ganviTarebis xelSemwyobi faqtorebis 
identificireba da maTi mixedviT kerZo da sajaro struqturebs Soris SedarebiTi 
analizis gakeTeba, rac mogvcemda saSualebas, garkveuli rekomendaciebi 
SegvemuSavebina organizaciebisTvis konkretuli profesiuli ganviTarebis aqtivobebis 
Sesaxeb.   
    kvleva or etapad Catarda. pirvel etapze sakvlev meTodebad gamoyenebul iqna 
fokus jgufis da intervius meTodebi,  xolo meore etapze profesiuli ganviTarebis 
xelSemwyobi faqtorebis Sesafasebeli kiTxvari, romelic aRniSnuli Tvisobrivi 
meTodebis safuZvelze SemuSavda. kvlevaSi monawileoba miiRo 154_ma cdis pirma, 
romelTa asaki iyo 22_dan 58_mde, maT Soris 101_mdedrobiTi da  53 mamrobiTi sqesis 
warmomadgeneli. 154_dan 71 maTgani dasaqmebuli iyo sajaro organizaciebSi, 83 ki kerZo 
organizaciebSi.  
    kvlevis Sedegad dadginda, rom kerZo organizaciebi ufro metad arian 
orientirebulni TanamSromelTa profesiul ganviTarebaze, vidre sajaro 
organizaciebi. Tumca orive tipis organizaciebSi dasaqmebuli respondentebi Tanabrad 
mniSvnelovad miiCneven sasurvel profesiuli ganviTarebis saSualebebs, romlebsac, 
maTi azriT, unda sTavazobdes organizacia.  

4 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 

 
 
 
 

erik bernis „TamaSebi, 

romlebsac adamianebi 

TamaSoben` qarTuli 

gamocemis samecniero 

redaqtireba 

gamomcemloba „arte~ 
sofio doliZe 

 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

„TamaSebi, romlebsac adamianebi TamaSoben~ erik bernis, kanadeli fsiqiatris, yvelaze 
cnobili wignia. is profesionali fsiqoTerapevtebisTvis daiwera, magram radgan 
adamianuri urTierTobebis fsiqologias Seexeba, Zalze popularuli gaxda 
arafsiqologebs Sorisac. 2015 wels wigni pirvelad gamoica qarTulad. es gamocema 
qarTvel mkiTxvels bernis tranzaqciuli analizis Teoriis ZiriTadi debulebebisa da 
principebis gacnobis saSualebas aZlevs. is gansakuTrebiT daexmareba 
fsiqologebs/fsiqologiis mimarTulebis studentebs profesiuli codnis gaRrmavebaSi. 

 
 
dawesebuleba Tu saWirod Tvlis, SeuZlia angariSSi Seitanos 

sxva, misTvis mniSvnelovani aqtovobac. 
 
 

 

angariSi warmodgenili unda iyos nabeWdi (2 egzemplarad) da 

eleqtronuli versiis (CD-diski) saxiT. 

 

angariSi, romelic ar aris Sedgenili am debulebis me-3 punqtis 

moTxovnebis Sesabamisad, eqspertizas (Sefasebas) ar eqvemdebareba da 
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Sefasebis Semajamebel dokumentSi aRiniSneba formuliT “ar 

Sefasda”. 

 



 

1 

 

სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის წლიური ანგარიში (2015 წ.) 

 

1.1. ივ.ჯავახიშვილის სახ.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რ.აგლაძის 

არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი  

 

1.2. ინსტიტუტის დირექტორი - ფიზ.მათ.მეცნ.კანდ.გრიგორ ტატიშვილი 

 

1.3. ინსტიტუტის ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა (იხ. თანამშრომელთა სია ) 

 

პროგრამის დასახელება: 

ნანოქიმიის, ზოგიერთი ადგილობრივი ნედლეულის გადამუშავების ტექნოლოგიებისა 

და ეკოლოგიური პრობლემების გადაჭრის მეცნიერული საფუძვლების შემუშავება  

პროგრამის ხანგრძლივობაა 10 წელი 

პროგრამა განხორციალდება სამი ქვეპროგრამით: 

I ქვეპროგრამა:  

არარეგულარულ ნანო- და მეზოსკოპურ ქიმიურ და ელექტროქიმიურ სისტემებში მუხტისა და 
ენერგიის გადატანის პროცესების კომპლექსური შესწავლა და სათანადო ტექნოლოგიების 
მეცნიერული საფუძვლების შემუშავება 

II ქვეპროგრამა: 

საქართველოს წიაღისეულისა და მეორადი ტექნოგენური ნედლეულის გადამუშავების 
რაციონალური ტექნოლოგიების მეცნიერული საფუძვლების შემუშავება და ახალი მასალების 
მიღება 

III ქვეპროგრამა: 

ეკოლოგიური უსაფრთხოებისა და სამედიცინო კვლევებისათვის ახალი მეთოდების შემუშავება. 
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1. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015wlisaTvis 

dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 

I. 2.  

# 

Sesrulebuli proeqtis dasaxeleba 

mecnierebis dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

1 

 

I  ქვეპროგრამის ფარგლებში: 

მიმართულება 1: თეორიული კვლევები და კვლევის 

ახალი მეთოდები 

პროექტის 

2015 wlis etapi:  თეორიული მოდელები 

ფოტოკატალიზის პროცესისათვის. 

 

   თ.მარსაგიშვილი 

 

გ.ტატიშვილი 

მ. მაჭავარიანი 

ფოტოკატალიზი, ანუ ფოტონებით (როგორც წესი, ხილული და ახლო ულტრაიისფერი 

დიაპაზონის) ზემოქმედება ქიმიური რეაქციის მსვლელობაზე წარმოადგენს ინტერესს როგორც 

თეორიული კვლევებისათვის, ასევე პრაქტიკული გამოყენებისათვის.  

ფოტოკატალიზური ქიმიური რეაქციების თეორიული გათვლების დროს ჩვენ ვიყენებთ 

თეორიული და მათემატიკური ფიზიკის მეთოდებს - კონდენსირებული გარემოს (გარემო 

შეიცავს მინარევულ ნაწილაკებს, რეაგენტებს და კატალიზატორებს) პოლარიზაციის 

ოპერატორების მრავალნაწილაკიან ტემპერატურულ გრინის ფუნქციებს. განხილულია მუხტის 

გადატანის როგორც თერმული, ასევე ფოტოპროცესები და კონდენსირებულ გარემოში მყოფი  

ნაწილაკების-კატალიზატორების აგზნებები. 

განვიხილავთ მოდელურ სისტემას, რომელიც წარმოადგენს კონდენსირებულ გარემოს მასში 

გახსნილი რეაგენტებით. იმისათვის, რომ უგულებელვყოთ ერთი ტიპის რეაგენტების 

ერთმანეთთან პირდაპირი ურთიერთქმედება და გავითვალისწინოთ ნაწილაკების ჯგუფის 
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ურთიერთქმედება, რომელსაც მივყავართ რეაქციამდე,   ვვარაუდოთ, რომ ნაწილაკების-

რეაგენტების კონცენტრაცია ძალიან დაბალია. ვვარაუდობთ ასევე, რომ ფოტონების ნაკადი 

ახდენს ზემოქმედებას სისტემაზე. ერთი ფოტონის შთანთქმა წარმოადგენს ფოტოგადატანის ერთ 

აქტს, რომლის შედეგადაც მიიღება  რეაგენტი (კატალიზატორის მოლეკულა ან იონი განიხილება 

როგორც რეაგენტი, თუმცა რეაქციის შედეგად რჩება იგივე მდგომარეობაში, რაც მას გააჩნდა 

რეაქციამდე) აღზნებულ მდგომარეობაში.  

განვიხილავთ მუხტის ფოტოგადატანის პროცესს დიპოლურ-აქტიურ პოლარიზებად 

(ელექტრული და ინფრა-წითელი პოლარიზაცია) ნაწილაკებს შორის არარეგულარულ 

კონდენსირებულ გარემოში, როცა ნაწილაკების გარემოსთან ურთიერთქმედების 

პოლარიზაციული და ფლუქტუაციური მექანიზმები გათვალისწინებულია.  

მიღებული გამოსახულებები საშუალებას იძლევა გამოვითვალოთ კონდენსირებულ გარემოში 

მოთავსებული პოლარიზებული რეაგენტის რხევითი სპექტრი და ქიმიური ბმების 

წონასწორული მანძილების სიდიდეები.  

 

ელექტრონის  აღზნებულ მდგომარეობაში  გადასვლის  პროცესის ალბათობის გათვლა ფოტონის 

შთანთქმით და ელექტრონის დაბრუნება ძირითად მდგომარეობაში ფოტონის გამოსხივებით 

ტარდება ზოგადი ფორმით მოდელურ მიახლოებებში. ვვარაუდობთ, რომ პროცესის დასაწყისში 

და ბოლოში რეაგენტის რხევითი თავისუფლების ხარისხების რიცხვი ერთი და იგივეა. ამ 

დაშვების შემთხვევაშიც კი სიჩქარის კონსტანტის ზოგადი გამოსახულება საკმაოდ რთულია. 

სიმარტივისათვის შემოვიფარგლებით შემხვევით, როცა შიდამოლეკულური რხევები შეიძლება 

განხილულ იქნას როგორც კლასიკური. 

მიღებულია ანალიზური გამოსახულებები ფოტოგადატანის პროცესის სიჩქარის 

კონსტანტისათვის, გარემოს რეორგანიზაციის ენერგიისთვის, პროცესის აქტივაციის 

ენერგიისთვის, ასევე აგზნების ელექტრონის გადატანის პროცესის ექსტინქციის 

კოეფიციენტისთვის. 

მიღებული ანალიზური გამოსახულებები შეიძლება გამოყენებულ იქნას პროცესის ოპტიკური 

სიმკვრივის ანალიზური გამოსახულების მისაღებად.  

იმისათვის, რომ ჩატარდეს ანალიზი პროცესების ფართო დიაპაზონისთვის, საჭიროა 

კონკრეტული მოდელის არჩევა, ამ მოდელის ფარგლებში ზოგადი გამოსახულებების 

ანალიზური გამარტივება და  ექსპერიმენტულ მონაცემებთან შედარება. რის შემდეგ 

შესაძლებელია რეორგანიზაციის ენერგიების, გადასვლის დიპოლური მომენტის, კვანტური 

ქვესისტემის რეორგანიზაციის და სხვ. რიცხვითი მნიშვნელობების მიღება. 

ფოტოკატალიზური პროცესისათვის სისტემის აღზნებული მდგომარეობიდან გადასვლა 

საბოლოო მდგომარეობაში მიმდინარეობს თერმული მექანიზმით. 

გამოთვლის შედეგად მიიღება ფორმულა, რომელიც აღწერს მუხტის გადატანის პროცესს 
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აგზებული  მდგომარეობიდან სხვა ნაწილაკზე (რეაგენტზე). 

ელექტრონის ფოტოგადატანის კონსტანტისა და მუხტის გადატანის თერმული  პროცესის 

კონსტანტების ნამრავლი გვაძლევს ფოტოკატალიზური რეაქციის სიჩქარის გამოსახულებას. 

მიღებულია კვანტური გამოსახულება ჰეტეროგენული პროცესის ანოდური  დენის 

სიმკვრივისათვის ფერმის განაწილების მქონე ნახევრადგამტარული ელექტროდის 

მონაწილეობით. 

ელექტრონის ფოტოგადატანის კონსტანტისა და მუხტის ჰეტეროგენული გადატანის თერმული  

პროცესის დენის სიმკვრივის  ნამრავლი გვაძლევს ფოტოკატალიზური ჰეტეროგენული რეაქციის 

დენის სიმკვრივის  გამოსახულებას. 

მოყვანილი გამოსახულებები კინეტიკური პარამეტრების მარტივი შეფასებების საშუალებას 

იძლევა  ძლიერად გამარტივებული მოდელების ფარგლებში      

 ( etapis angariSi srulad ix.danarTSi 1) 

 

2. 

 

I  ქვეპროგრამის ფარგლებში: 

მიმართულება 1:  

თეორიული კვლევები და კვლევის ახალი მეთოდები 

პროექტი: 

polarul gamxsnelebSi muxtis Termuli da 
foto-gadatanis Teoriis (doRonaZe-
kuznecovi) Semdgomi ganviTareba da misi 

aprobireba fotosinTe-zirebad sistemebsa da 

hemisSemcvel cilebze (2015-2017 ww.) 

2015 wlis etapi: 

fotosinTezirebad sistemebSi konkretuli 
procesisaTvis specifiuri efeqtebis 
Teoriuli gaTvaliswineba da raodenobrivi 
analizi 

 

  

mec.Tanam. merab 

       zaqaraia 

 

 

 

mec.Tan. 
a.benaSvili 

 
warmodgenili etapis mizani da amocanebi: 
 

kondensirebul garemosa da molekulaTSida relaqsaciuri procesebis erToblivi 
zemoqmedebis Seswavla mravalatomiani molekulebis STanTqmis speqtrebze 
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(struqturasa da eleqtronul-rxeviTi komponentebis formaze; aseve intensivobaTa 
ganawilebaze). 

Seswavlis obieqtad arCeulia fotosinTezirebadi sistemebisaTvis erT-erTi 
mniSvlelovani komponenti – beta-karotini. speqtrebi Seswavlilia sxvadasxva 
polarobis garemoSi (acetoni, eTanoli, izopentani da sxva) temperaturis farTo 
diapazonisaTvis - 122 K-dan oTaxis temperaturamde. 

ama Tu im qimiuri Tu biologiuri obieqtebis ramodenime optikuri meTodiT 
kompleqsuri kvleva praqtikulad amomwurav informacias iZleva aRniSnuli 
obieqtis funqcionirebis Sesaxeb. saqme imaSia, rom STanTqma-gamosxivebis speqtrebi, 
iseve rogorc sinaTlis rezonansuli kombinaciuri gabnevisa da koherentuli anti-
stoqsuri gabnevis agznebis profilebi warmoadgenen e. w. vibronuli (eleqtronul-
rxeviTi) komponentebis superpozicias. aRniSnuli komponentebis intensivoba da 
ganawileba speqtrebSi ganpirobebulia Sesaswavli molekulis aqtiuri 
Tavisuflebis xarisxebis raodenobiT, sixSireebiTa da wanacvlebebiT. TiToeuli 
vibronuli mdgenelis forma ki ganisazRvreba molekulaTSida relaqsaciuri 
procesebiTa da garemos dinamiuri roliT, iseve rogorc, araerTgvarovnebiT. 
yovel ksonkretul SemTxvevaSi, aRniSnuli parametrebisaTvis realisturi 
raodenobrivi mniSvnelobebis miReba moiTxovs swor Teoriul modelirebas.  

 Cvens mizans warmoadgenda adeqvaturi Teoriuli modelis Seqmna da misi 
aprobireba fotosinTezirebad sistemebze, kerZod karotenoidebze.       

mniSvnelovani funqcionaluri datvirTvis garda, karotenoidebi gamoirCevian 
minimaluri aqtiuri Tavisuflebis xarisxebis raodenobiT da detalurad arian 
Seswavlili sxvadasxva gamxsnelebsa da temperaturis farTo diapazonSi. sxva 
avtorebis Teoriuli Sromebis udidesi nawili dafuZvnebulia daSvebaze, rom 
vibronuli komponentebis gaganierebaSi erT-erTi meqanizmi dominirebs. mag.: an 
garemo axdens gausis formis micemas, an Sida relaqsaciuri procesebi – lorencis 
formas. imis gamo, rom aRniSnuli meqanizmebis wvlilebi praqtikulad yovelTvis 
Tanazomadia, Cveni Teoriuli midgoma gamoricxavs aseT, apriorul daSvebas da 
vibronuli mdgenelebisaTvis foigtis mruds efuZneba. Cvens mier, adre miRebuli 
analizuri gamosaxuleba foigtis mrudisaTvis [1] saSualebas iZleva raodenobrivi 
daTvlebi movaxdinoT damatebiTi parametris varirebiT, romelic gausisa da 
lorencis wvlilebis Sefardebas warmoadgens. eqsperimentaluri wertilebidan 
Teoriuli mrudebis gadaxris minimizirebis standartulma procedurebma mogvces 
realisturi mniSvnelobebi rogorc relaqsaciuri konstantebisaTvis, ise garemos 
reorganizaciis energiebisaTvis. miRebuli, Sesadarisi mniSvnelobebi aRniSnuli 
parametrebisaTvis cxadyofs gausisa da lorencis wvlilebis erTdrouli 
zemoqmedebis gaTvaliswinebis aucileblobasa da marTebulobaze. miRebuli 
Sedegebi momzadebulia statiis saxiT da gadacemulia gamosaqveyneblad [2]. 

  ლიტერატურა:  

 1. M.G.Zakaraya and J.Ulstrup.   Opt. Commun.  68 (1988) 107;   
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 2. Merab Zakaraya, Archil Benashvili and David Gogoli,  Voigt profile analysis and band-shape parameter 
dependence on temperature and solvent dynamics in absorption spectra of beta-carotene. 

saq. mec. akad. Mmoambe (miRebulia dasabeWdad) 

 

(etapis angariSi ix.danarTSi 2). 

 

3. 

 

I  ქვეპროგრამის ფარგლებში: 

მიმართულება 2: ელექტროქიმიური მეთოდით 

მეტალების ნანოფხვნილებისა და  

ელექტროქიმიურად აქტიური მანგანუმის 

დიოქსიდის ფხვნილის მიღება;   

 პროექტი: 

rkinisa da nikelis nanofxvnilebis da 

agreTve manganumis dioqsidis 

eleqtroqimiurad aqtiuri fxvnilebisa da 

firebis miReba da maTi Tvisebebis 

Seswavla.(2013-2015 წ.წ.) 

2015 wlis etapi:   ემდ-ს ფირების მიღება 

სუპერკონდენსატორებისთვის 

 

 

 

g. cagareli 

 

 

S. maxaTaZe 

n. maisuraZe 

l. bacanaZe 

 

ამჟამად ელექტროქიმიური კონდენსატორები ელექტროენერგიის წყაროების პერსპექტიულ 

მოწყობილობებს წარმოადგენენ.მათუკავიათ შუალედური ადგილი ტრადიციულ 

კონდენსატორებსა და აკუმულატორებს შორის. ელექტროქიმიურ ულტრაკონდენსატორებს 

გააჩნიათ უფრო მაღალი ენერგიის სიმკვრივე, ვიდრე ტრადიციულ ელექტრულ კონდენსატორებს 

და უფრო მაღალი სიმძლავრის სიმკვრივე, ვიდრე აკუმულატორებს. აქტიურ მასალად 

ელექტროქიმიურ კონდენსატორებში იყენებენ ძლიერ განვითარებული ზედაპირის მქონე 

ნივთიერებებს, ელექტროგამტარ პოლიმერულ მასალებს, მეტალების ნიტრიდებს და ოქსიდებს. 

შთამბეჭდავი შედეგები იყო მიღებული რუთენიუმის ამორფული დიოქსიდისთვის, ტევადობა 

აღწევდა 700 ფ/გ. მაგრამ მისი პრაქტიკული გამოყენება იზღუდება სიძვირისა და გამოყენებული 

ელექტროლიტის ტოქსიკურობის გამო. ჰ.ი.ლიმ და ჯ.ბ.გუდენოვმა პირველებმა აღმოაჩინეს, რომ 

განსაზღვრული მოდიფიკაციის მანგანუმის დიოქსიდის (a-MnO2) ფხვნილს გააჩნია 

კონდენსატორებისათვის დამახასიათებელი ქცევა. ამ მასალისგან დმზადებული ელექტროდის 

ტევადობა უდრიდა 220 ფ/გ. ამის მერე ფართოდ გაიშალა კვლევები ამ მიმართულებით. 

მანგანუმის დიოქსიდი მრავალ მკვლევარს რუთენიუმის დიოქსიდის რეალურ ალტერნატივად 
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მიაჩნია. 

ჩვეულებრივ კონდენსატორებში ელექტროენერგიის აკუმულირების და გაცემის მექანიზმი 

ფიზიკურ მოვლენას წარმოადგენს და არ არის დაკავშირებული ფაზურ ან ქიმიურ 

ცვლილებებთან. ამიტომ დამუხტვა-განმუხტვის პროცესი ხასიათდება შექცევადობის მაღალი 

ხარისხით. ციკლების გამეორებადობა თეორიულად განუსაზღვრელია. სუპერკონდენსატორებში 

მეტალთა ოქსიდების მუშაობის მექანიზმი ეფუძნება სწრაფად მიმდინარე შექცევად 

ელექტროქიმიურ რეაქციას, რომელიც განპირობებულია აქტიური მასალის სხვადასხვა 

დაჟანგულობის ხარისხის მდგომარეობით. მანგანუმის დიოქსიდის შემთხვევაში 

ელექტროქიმიური რეაქცია შეიძლება შემდეგი განტოლებით გამოვსახოთ: 

MnO2 + xe + xH+ = HxMnxIIIMn1-xIVO2                    (1) 

კონდენსატორის მუშაობის ამ პრინციპს „ფსევდოტევადობას“ უწოდებენ. ჩვეულებრივი 

მოდიფიკაციის მანგანუმის დიოქსიდის ელექტროქიმიური ჟანგვა-აღდგენითი რეაქცია არ 

გამოირჩევა ულტრაკონდენსატორებისათვის  საჭირო  შექცევადობის ხარისხით. გარდა ამისა, არ 

გააჩნია ქიმიური მდგრადობა, ციკლირების პროცესში ის დესტრუქციას განიცდის. ჩვენ სამუშაოში 

ადრე იყო ნაჩვენები, რომ მანგანუმის დიოქსიდის ფირების მიღებისას რკინის შემცველი 

ხსნარებიდან რკინის იონები ინერგება მანგანუმის დიოქსიდის კრისტალურ მესერში. რკინით 

მოდიფიცირებული მანგანუმის დიოქსიდი ელექტროქიმიური კონდენსატორებისათვის საჭირო 

თვისებებით  გამოირჩევა. ციკლური ვოლტამპეროგრამის სახე უახლოვდებოდა მართკუთხედის 

ფორმას, რაც შეესაბამება ჟანგვა-აღდგენითი რეაქციის შექცევადობის მაღალ ხარისხს. მიყოლებით 

გადაღებული ციკლური ვოლტამპეროგრამები 500 ციკლს უდრიდა. იყო შესწავლილი მანგანუმის 

დიოქსიდის მასის და მაშასადამე ფირის სისქის გავლენა მის ტევადობაზე. ელექტრობის 

მაქსიმალური რაოდენობა, რომელიც იხარჯებოდა ფირის მიღებაზე შეადგენდა 5,76•10-2კ. 

საანგარიშო პერიოში მანგანუმის დიოქსიდის ფირის მიღებაზე კულონომეტრიულ პირობებში 

დახარჯული ელექტრობის რაოდენობა გავზარდეთ 9,6•10-2კ-მდე, ე.ი. გავზარდეთ ფირის სისქე, 

მაგრამგაზრდილ ინტერვალშიც ელექტროდის ტევადობა მანგანუმის დიოქსიდის მასის 

პირდაპირპროპორციული აღმოჩნდა. ამრიგად, საკმაოდ სქელი ფირების შემთხვევაშიც 

დამუხტვა-განმუხტვის პროცესი ფირის მთელ მოცულობაში მიმდინარეობს და არა ზედაპირზე. 

მანგანუმის დიოქსიდი ნახევარგამტარული თვისებებით ხასიათდება და რკინის იონების ჩანერგვა  

კრისტალურ მესერში აუმჯობესებს მის ელექტროგამტარობას და, როგორც ჩანს, აადვილებს 

პროტონების დიფუზიას ფირის სისქეში, რაც განტოლება (1)-ის შესაბამისად ზრდის რეაქციის 

სიჩქარეს. 

ფირის ფორმირება ხდებოდა 2•10-3 მოლი/ლ MnSO4 + 0,195 მოლი/ლ Na2SO4 + 5•10-3 მოლი/ლ H2SO4 

+10-3 მოლი/ლ FeSO4 ხსნარშიპლატინის მავთულის (დიამეტრი 0,5 მმ, სიგრძე 10 მმ) ელექტროდზე. 

ფირების ელექტროქიმიურ თვისებებს ვსწავლობდით სტანდარტულ სამელექტროდიან უჯრედში, 

დამხმარე ელექტროდად ვიყენებდით პლატინის ფირფიტას, ხოლო შედარების ელექტროდად 

Hg/Hg2SO4სისტემას. ციკლურ ვოლტამპეროგრამებს ვიღებდით 0,5 მოლი/ლ Na2SO4-ის ხსნარში, 

პოტენციალის გაშლის სიჩქარე უდრიდა 50 მვ/წ 0,1ვ-დან 0,9 ვ-მდე. ფირების ტევადობის 
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დასადგენად ვიყენებდით განტოლებას 

                                                                       c= 
𝐼•𝑑𝑡

𝑑𝑣•𝑚
                    (2) 

სადაც 𝐼 - დენია მოცემულ პოტენციალზე, 𝑡 -  დრო, 𝑣 - პოტენციალი,  𝑚 - ფირის მასა. 

𝐼 • 𝑑𝑡-ს სიდიდე უდრის ციკლური ვოლტამპეროგრამის ფართობის ნახევარს. ციკლური 

ვოლტამპერომეტრიის მეთოდით შესწავლილი იყო რამდენიმე ათეული სხვადასხვა პირობებში 

მიღებული ფირი. აქედან სამისთვის დამუხტვა-განმუხტვის რაოდენობამ შეადგინა 1000 ციკლი. 

ტევადობის დასადგენად საჭირო იყო ფირის მასის ცოდნა, განტოლება (2), რასაც ვადგენდით 

ფირის ფორმირებაზე დახარჯული ელექტრობის რაოდენობით. ასეთი გამოთვლა 100 %-იანი 

დენით გამოსავლის შემთხვევაშია მართებული. უნდა აღინიშნოს, რომ ნაკლები გამოსავლის 

შემთხვევაში ფირის მასა მცირდება და ტევადობის მნიშვნელობა იქნებოდა უფრო დიდი, ვიდრე 

ჩვენ მიერ გაანგარიშებული. ერთი ციკლის დრო შეადგენდა 16 წამს, ამიტომ 1000 ციკლის 

გადაღება თითქმის 9 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა. ფირისთვის, რომლის გამოთვლილი 

მასა 7•10-6 გ შეადგენდა, ტევადობის მნიშვნელობა 370 ფ/გ უდრიდა, 1000 ციკლის შემდეგ 

ენერგიის დანაკარგმა 12 % შეადგინა. იგივე პირობებში 1,4•10-5 გ-ანი ფირის ტევადობა 350 ფ/გ 

უდრიდა, 1000 ციკლის შემდეგ ტევადობა 10 %-ით  შემცირდა, ხოლო 2,1•10-5 გ-ანი ფირის 

ტევადობა იყო 330 ფ/გ, დანაკარგი 1000 ციკლის შემდეგ - 34 %. პირველი ორი ფირისთვის 

ციკლური ვოლტამპეროგრამის კონფიგურაცია მართკუთხედის ფორმასთან მიახლოებული იყო, 

რაც რეაქციის შექცევადობის მაღალ ხარისხზე მიუთითებს. ორმოცდამეათი ციკლის შემდეგ 

მრუდის ფორმა და, მაშასადამე ტევადობა, ცდის ბოლომდე პრაქტიკულად აღარ იცვლებოდა. ეს 

მეტყველებს ფირის მასალის ქიმიურ მდგრადობაზე. დარწმუნებით შეიძლება ითქვას, რომ 

ციკლირების რესურსი გაცილებით უფრო დიდია და შორს არის ამოწურვამდე. 

ციკლირებისას მესამე ფირის ვოლტამპეროგრამების სახე უფრო და უფრო მეტად შორდებოდა 

მართკუთხედის ფორმას. ტევადობა თანდათან მცირდებოდა, თავიდან უფრო სწრაფად, 

პრაქტიკულად მე-1000 ციკლამდე.  

ამრიგად, შეიძლება დავასკვნათ, რომ ელექტროქიმიური კონდენსატორებისათვის მისაღები 

თვისებები გააჩნია ფირებს, რომელთა მასა ფართობის ერთეულზე არ აღემატება 7•10-3 გ/სმ2. 
(etapis angariSi ix.danarTSi 3). 
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4. 

 

I  ქვეპროგრამის ფარგლებში: 

მიმართულება 2: ელექტროქიმიური მეთოდით 

მეტალების ნანოფხვნილების მიღება;   

პროექტის 

2015 wlis etapi: მენდელეევის პერიოდული 

სისტემის მე-III ჯგუფის ელემენტების, გალიუმისა 

და ინდიუმის ნიტრიდების ნანო ფხვნილების მიღება 

 

 

ნ.დვალი 

 

 

დ.ზენაიშვილი 

შ.კიკაბიძე 

 
ჩატარებულია ცდები, რომელთა მიზანიც იყო პერიოდული სისტემის მე-III ჯგუფის 

ელემენტების, გალიუმისა და ინდიუმის ნიტრიდების ნანო ფხვნილების მიღების მეთოდის 

დახვეწა. კერძოდ, ჩვენი მიზანი იყო შეგვესწავლა სხვადასხვა გამაფხვიერებელი დანამატების, 

მათი კონცენტრაციების, ტემპერატურული და დროის რეჟიმების გავლენა მიღებული 

ნიტრიდული ნანო ფხვნილების მარცვლის ზომაზე, მისი სტრუქტურული და მორფოლოგიურ 

მახასიათებლებზე. 

შესწავლილია ამონიუმის ჰექსაფტორგალატისა და ამონიუმის ჰექსაფტორინდატის ამიაკის 

გარემოში დაშლის პროცესი და მასზე სხვადასხვა დანამატების, კერძოდ ამონიუმის ქლორიდის, 

ამონიუმის ფტორიდის,  ამონიუმის კარბონატის  და მათი სხვადასხვა რაოდენობირივი 

კომბინაციის გავლენა. დადგენილია  რომ ამ დანამატებს მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინონ 

მიღებული ნანოფხვნილების სტრუქტურასა და მარცვლის ზომებზე. ასევე შესწავლილია ზემოთ 

აღნიშნული გამაფხვიერებელი ნივთიერებების გავლენა ნიტრიდების ნანო ფხვნილების 

გამოსავალზე და ქიმიურ სისუფთავეზე. შესწავლილი იქნა აგრეთვე ზემოთ აღნიშნული 

დანამატების სხვადახვა ტემპერატურულ რუჟიმში სინთეზის პროცესზე გავლენა.  

მიღებული შედეგების მიხედვით შექმნილია პილოტური დანადგარი, დასახულია გალიუმისა და 

ინდიუმის ნიტრიდების ნანო ფხვნილების სინთეზის მეთოდის გზები. ამჟამად ტარდება 

ექსპერიმენტები, რათა მიღწეულ იქნეს არა მარტო ნანო ფხვნილების სინთეზის მეთოდის 

ოპტიმალური პირობების დადგენა, არამედ ექსპერიმენტების დამაკმაყოფილებელი 

კვლავწარმოება და მიღებული ნანო ფხვნილების მაღალი ხარისხი.    

( etapis angariSi srulad ix.danarTSi 4). 
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5. 

 

I  ქვეპროგრამის ფარგლებში: 

მიმართულება 4: 

ახალი თაობის Li -იონური აკუმულატორებისათვის 

ელექტროქიმიურად აქტიური ნანოოსტრუქტუ-

რული საკათოდე მასალე-ბის შემუშავება; 

პროექტის 

 2015 wlis etapi: 

LLi-ionuri akumulator-ebisaTvis Li2MnO3, 
rogorc maRalvoltiani, liTiumiT mdidari 
kompoziciuri sakaTode masalebis 
Semadgeneli nawilis, SemuSaveba. 

 

 

qimiis 
mecnierebaTa 
doqtori 
e.qaCibaia 

 

 

akademiuri 
doqtorebi 

r.imnaZe, 
T.paikiZe 

SemuSavebulia monoklinuri struqturis Li2MnO3-s, rogorc xLi2MnO3∙               (1-

x)LiMnO2-tipis kompoziciuri naerTebis, romlebic gamoiyenebian Li-ionuri 
akumulatorebis safuZvelze Seqmnili maRali eleqtroqimiuri maxasiaTeblebis 
mqone liTiumis batareebisaTvis perspeqtiul sakaTode masalebad, Semadgeneli 
komponentis miRebis fizikur-qimiuri safuZvlebi. Li2MnO3-s nimuSebis misaRebad 
gamocdilia sxvadasxva meTodi; SerCeulia miznobrivi produqtis misaRebi sawyisi 

reagentebi: MnCO3, LiOH, γ-MnO2, Li2CO3, liTiumisa da manganumis acetatebi. 
Seswavlilia maTi Termuli da sxva fizikur-qimiuri Tvisebebi; Seswavlilia 

SerCeuli reagentebis T=0÷10000C intervalSi urTierTqmedebis fazuri Sedgeniloba 

da struqtura; optimizirebulia fazurad-sufTa, nanozomis (d=10÷12 ნმ) Li2MnO3 
monoklinuri struqturis mqone nimuSebis mirebis pirobebi da Semusavebulia maTi 
praqtikaSi gamoyenebadTan SedarebiT gamartivebuli da ekologiurad naklebad mavne 
miRebis meTodebi.  ( etapis angariSi srulad ix.danarTSi 5).\ 

 

6. 

 

I  ქვეპროგრამის ფარგლებში: 

მიმართულება 5: თერმოქიმიური კვლევები 

პროექტის 2015 wlis etapi: 

perovskitis tipis struqturebis mqone 

sistemis BaxSr1-xCoyFe1-yO3-  Termodinamikuri 

maxasiaTeblebis kvleva 

 

 

qim.mecn. doqt. 

თ. maCalaZe 

 

 

 qim.mecn. doqt: 

v.varazaSvili n.leJava  

qim.iis mecn.kand.: 

m.caraxovi m.xundaZe . 

r.jorbenaZe .  

T.favleniSvili – 

mecnier muSaki 

g.jafariZe – ufrosi 
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mecnier muSaki 

8. l.royva - 

laboranti 

sinTezirebulia perovskitis tipis mqone kompozitebi SrCO0,8Fe0,2O3-δ da 

Ba0,2Sr0,8Co0,8Fe0,3O3-δ. Termogravimetruli kvlevebi Catarda F.Paulik, J.Paulik, L.Erday-s 

sistemis derivatografze Q-1500D. 

pirveli endoTermuli efeqti orive kompozitisaTvis DTA mrudze 1000C-zea, rac 

adsorbirebuli wylis mocilebasTanaa dakavSirebuli. masis kleba orive 

kompozitisaTvis Seadgenda 0,35-0,23% Sesabamisad. temperaturis matebas mivyavarT 

masis Semdgomi Semcirebis dasawyisTan ~3500C-ze. 350-5500C temperaturul intervalSi 

misi kleba Seadgens      1,35-1,55% orive kompozitisaTvis. DTA mrudze SrCO0,8Fe0,2O3-δ 

5100C-ze mcire endoTermuli efeqtia. Ba0,2Sr0,8Co0,8Fe0,3O3-δ kompozitisaTvis SeimCneva 

ori mcire endoTermuli efeqti 450-4900C-ze. 

550-10000C-ze temperaturul intervalSi masis kleba Seadgens 1,28-1,1% Sesabamisad. 

DTA mrudze SrCO0,8Fe0,2O3-δ kompozitisaTvis 9200C-ze aRiniSneba mcire endoTermuli 

efeqti. 

masis cvlileleba orive kompozitisaTvis dakavSirebulia Jangbadis kargvasTan. es 

procesi Seqcevadia. pirveli cdis damTavrebis Semdeg, nimuSebi civdeboda RumelTan 

erTad. ~24 saaTis Semdeg igive nimuSebze gadaRebuli Termograma gvaZlevs 

analogiur suraTs. masis kleba, romelic adsorbirebul wyals Seesabameba 0,3-0,15%-

ia, 350-5500C temperaturul intervalSi masis kleba Seadgens 0,77-0,62%, xolo 550-

10000C intervalSi 1,17-1,0%. DTA mrudze SrCO0,8Fe0,2O3-δ nimuSisaTvis xelmeored 

gaxurebisas 9200C-ze mcire endoTermuli efeqtia, romelic meore kompozitisaTvis 

ar SeimCneva. 

Jangbadis kargva perovskitis tipis aRniSnul kompozitebisaTvis Seqcevadi procesia. 

xelmeored gaxurebisas masa odnav naklebad ikargeba. 
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( etapis angariSi srulad ix.danarTSi 6). 

\ 

7. 

 

I  ქვეპროგრამის ფარგლებში: 

მიმართულება 6:   სათბობის ტიპის დენის 

წყაროები 

პროექტი: 

aradeficituri metaluri 
katalizatorebiT modificirebuli 
saanode masalebis SemuSaveba saTbobis 
elementebisaTvis da misi gamoyenebiT 
Camdinare wylebis gawmenda toqsikuri 
minarevebisagan”; (2015-2018) 

2015 wlis etapi: 

natriumis borohidridis pirdapiri da 
arapirdapi-ri moqmedebis saTbobis 
elementebisaTvis kobalt-Semcveli 
katalizatore-bis damzadeba da misi 
aqtivobis kvleva”. 

 

 

uf.mec.Tan. paata 

nikoleiSvili 

 

 

uf. mec.Tan. 
v.kveselava 

 
uf.mec.Tan. 
g. goreliSvili 

 
mec.Tan. 
r.kurtaniZe                                                                                                                                                                        

 
mec.Tan. d.SarabiZe    

 

 
qimiuri aRdgenisa da eleqtroqimiuri meTodebis gamoyenebiT sinTezirebuli iyo 

sxvadasxva katalizatori kobaltis safuZvelze: Co-P, Co, Co-Ni, Co-B,  

wvrildispersuli Co-B da  gamocdili iyo natriumis borohidridis reformingis 

procesSi wyalbadis generaciis mizniT. 

dadgenili iyo, rom wvrildispersuli Co-katalizatoris Tanaobisas reformingis 
procesSi N NaOH-is koncentraciis gazrdiT 0.1 moli/l-dan 4 moli/l-mde  wyalbadis 
gamoyofis siCqare 13.5 ml/wT-dan gaizarda 37 ml/wT-mde. 

 
dadgenili iyo, rom wvrildispersuli Co-B katalizatoris Tanaobisas reformingis 
procesSi 0.1-dan 2 moli/l-mde NaBH4BH koncentraciis gazrdisas generirebis siCqare 
gaizarda 0.84 ml/wT-dan 33.4 ml/wT-mde, xolo 2 moli/l-ze maRla -  wyalbadis 
gamoyofis siCqare ecema 15.5 ml/wT-mde. SerCeuli iyo reformingis procesSi xsnaris 
optimaluri koncentracia – 2 moli (NaBH4 + NaOH). 
( etapis angariSi srulad ix.danarTSi 7). 
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8. 

 
I  ქვეპროგრამის ფარგლებში: 

მიმართულება 8: 

ლაზერული კვლევები 

პროექტი: 
biologiurad aqtiuri naerTebis, zogierTi 
Tiosemikarbazonis   Seswavla                                                                    
lazeruli raman-speqtroskopiiT, 
infrawiTeli, xiluli speqtroskopiebiT, 
fluorescenciiTa da Teoriuli gamoTvlebiT  
 2015 wlis etapi: biologiurad aqtiuri 
naerTebis, zogierTi Tiosemikarbazonebis 
Seswavla lazeruli raman-speqtroskopiiT 

 
 
 
 

s. goToSia 

 
 
 
 

l. goToSia 

 

1. Temis SesrulebisaTvis saWiro lazeruli sistemebis muSa mdgomareobaSi moyvana. 

2. dawyebulia maRalmgrZnobiare didi sinaTlis Zalis mqone, farTo speqtraluri 

diapazonis (200 nm – 2.5 mmk), mravalfunqciuri iafi lazeruli raman-sistemis 

konstruireba. misi daniSnuleba iqneba farTo diapazonis optikuri da 

speqtroskopiuli amocanebis gadawyveta ZiriTadad naxevargamtarebisa da myari 

sxeulebis fizikaSi. misi saSualebiT ganvaxorcielebT perspeqtiuli obieqtebis 

fundamentur da gamoyenebiT kvlevebs UV-VIS-NIR, RS, RRS, SERS, SERRS, PL, LIBS 

speqtroskopiebis meTodebiT.  

3. ucxouri firmebis UV-VIS da FTIR speqtrometrebze CavwereT 2NO2-Thiosemicarbazon, 2CH3-

Thiosemicarbazon, 2Br-Thiosemicarbazon, 2Cl-Thiosemicarbazon, 2OH-Thiosemicarbazon, 4NO2-

Thiosemicarbazon, 4NH-Thiosemicarbazon, 4Cl-Thiosemicarbazon-is xiluli da infrawiTeli 

STanTqmis speqtrebi oTaxis temperaturaze. speqtrebi CavwereT wyalxsnarebisa da 

KBr  dapresili tabletebis saxiT.  

 4. SeviZineT erTfaziani 60 milivatiani helium-neonis lazeri da mivusadageT Cveni 

konstruqciis raman-sistemas, rogorc raman-speqtrebis amgznebi wyaro. Sedegad, 

CavwereT gamosakvlevi da zemoTmoxsenebuli Tiosemikarbazonebis raman-speqtrebi 

oTaxis temperaturaze. speqtrebi CavwereT viwro speqtralur ubanSi 

polarizaciuli gazomvebis gareSe. 

5. moviZieT sxvadasxva kompiuteruli programebi molekulebis kvantur-qimiuri 

gamoTvlebisaTvis, UV-VIS-IR-RS-PL, NMR Teoriuli speqtrebis gamosaTvlelad da 

asagebad, sxvadasxva softebi molekuluri struqturebis asagebad da TvisebaTa 

dasaxasiaTeblad. nawilobriv SeviswavleT da ramdenime maTganiT gamoviTvaleT 

zemoTmoxsenebuli gamosakvlevi molekulebis CvenTvis saintereso maxasiaTeblebi 

da Tvisebebi. 
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6. Teoriuli da eqsperimentuli mravalferovani monacemebis SedarebiT, analiziT, 

speqtraluri programuli da maTematikuri gamoTvlebiT SevafaseT sxvadasxva 

kvantur-qimiuri gamoTvlaTa SesaZleblobebi, sizuste, adeqvaturoba, upiratesoba. 

Sedegad, saSualeba mogveca eqsperimentuli monacemebis interpretaciisa, rTuli, 

mravalatomiani molekulebis normaluri rxevebis gaSifrvis, interpretaciisa da 

mravalferovani struqturuli da qimiko-fizikuri parametrebis dadgenisa.  

8. garda zemoTmoxsenebuli qimiuri Tematikisa, paralelurad Cven SevasruleT Cveni 

tradiciuli Temis “ionuri implantirebiT modificirebuli naxevargamtarebis 

zedapirebis raman speqtroskopia, nanostruqturebisa da zedapiruli eleqtruli 

velebis efeqti raman speqtrebze” etapi.  am mimarTulebiT maRalreitingul 

JurnalSi gamoqveynda erTi statia da vamzadebT danarCen ors. 

( etapis angariSi srulad ix.danarTSi 8). 

9. 

 
I  ქვეპროგრამის ფარგლებში: 

მიმართულება 9: კოორდინაციული და კომ-

პიუტერული ქიმია; 

პროექტის  2015 wlis etapi: 

3d-ლითონებთან ბიოაქტიური ჰიდრაზინების  და 

ჰიდრაზონების, ამინებისა და ამიდების  შემცველი 

შერეულლიგანდიანი კოორდინაციელი ნაერთების 

სინთეზი და მათი ფიზიკურ- ქიმიური და 

ბიოლოგიური თვისებების კვლევა. 

 

   

მაია ცინცაძე 

 
 

მ.კერესელიძე 

ლ.სხირტლაძე 

დ.ლოჩოშვილი 

ს.ჭიჭინაძე 

ნ.გეგეშიძე 

ნ.კილასონია 

 

მიღებულია  მანგანუმის (II), კობალტის(II) და   ნიკელის(II) ქლორიდების, სულფატების, 

ნიტრატების შერეულლიგანდიანი  კოორდინაციული ნაერთები პარა-

დიმეთილამინობენზალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონთან და ორთო-ამინო-4 დ 5-

მეთილპირიდინთან. ელემენტური ანალიზით დადგენილია მათი შედგენილობა და 

ინდივიდუალობა. განსაზღვრულია მათი ხსნადობები და ლღობის ტემპერატურები. 

შესწავლილია მათი თერმოგრამები, რენტგენოგრამები,  ელექტრონული  (მყარ მდგომარეობაში 

და ხსნარებში) და შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტრები. დადენილია ორგანული და 

აციდოლიგანდების კოორდინირების წესი ლითონებთან და მოწოდებულია სქემები 

კომპლექსების აღნაგობის შესახებ. თეორიულად დასაბუთებულია და ექსპერიმენტულად 

დადასტურებულია ორგანული ლიგანდების კოორდინირების წესი.    

( etapis angariSi srulad ix.danarTSi 9). 
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10. 

 

I  ქვეპროგრამის ფარგლებში: 

მიმართულება 10: 

ელექტროქიმიურად აქტიური ანიონებისა და 

ბიოლოგიურად აქტიური მრავალფუძიანი 

ორგანული მჟავების დისოციაციის პროცესების 

კვლევა. 

 

 პროექტი: 
glutaris mJavas alkil da aril 
warmoebulebis eleqtrolituri disociaciis 
procesebis Teoriuli analizi da maTi 
parametrebis gansazRvra originaluri 
gantolebebis gamoyenebiT 
 

 

 

elene 

kvaracxelia  

 

 

elene 

kvaracxelia 

rusudan 

kurtaniZe 

 

1. avtorebis mier SemuSavebuli susti mravalfuZiani organuli mJavebis 
disociaciis procesebis analizis originaluri meTodis gamoyenebiT 
Seswavlilia glutaris mJavas alkil da arilwarmoebulebis (β-meTilglutaris, 
β-eTilglutaris, β-propilglutaris, β-izopropilglutaris, β,β′-

dimeTilglutaris, β,β′-meTileTilglutaris da 2,2-difenilglutaris mJavebis) 
eleqtrolituri disociaciis rTuli procesebis kanonzomierebebi. 

 

2.  gansazRvrulia iseTi mniSvnelovani disociaciis parametrebi, rogoricaa 
yvela safexuris Cveulebrivi da “parcialuri” xarisxebi (es ukanaskneli sidide 
avtorebis mier aris SemoTavazebuli), yvela anionisa da aradisocirebuli mJavas 
molekulebis koncentracia, pH-is sidideebi aRniSnuli mJavebis ganzavebuli 
xsnarebis koncentraciis farTo intervalSi (0.0001 - 0.01M).  

 

3. debai–hiukelis Teoriis meore miaxloebis gantolebis daxmarebiT gaTvlilia 
orive mJavas  sxvadasxva anionebisa da wyalbadis ionebis aqtiurobis 
koeficientebi mJavebis koncentraciis zemoT aRniSnul intervalSi. 
  

4. SemoTavazebulia SedarebiT martivi saxis empiriuli gantolebebi, romelTa 
daxmarebiT SesaZlebelia sxvadasxva disociaciis parametrebis sidideebis swrafi 
miaxloebiTi gansazRvra. 

(პროექტიs angariSi srulad ix.danarTSi 10). 

 

 



 

16 

 

1. 
 

I I  ქვეპროგრამის ფარგლებში: 

მიმართულება 1: 

ფიზიკურ-ქიმიური ანალიზი; 

 

პროექტის 2015 wlis etapi: 
bolnisi-kazreTis regionis saxnav-saTesi 
niadagebis mZime metalebiT dabinZurebis da 
toqsikurobis xarisxis Seswavla Tanamedrove 
test-meTodebis gamoyenebiT, maTi 
remediaciisa da rekultivaciis 
SesaZleblobebi 

 
 
 
Suqri jafariZe 

 
 
 
rusudan 
gigauri -
pasuxismgebeli 
Semsr.     
nanuli xavTasi        
lamara doliZe              
naira gigauri 
 

 

შესწავლილია  კაზრეთი-ბოლნისის  რ-ნის  სახნავ-სათეს  ნიადაგებში  მძიმე  მეტალებით  

დაბინძურების  ხარისხი,  რომელიც  საშუალოზე  მაღალია.  TCLP-WET  სტანდარტების 

მიხედვით  გამოტუტვის  პროცედურამ  აჩვენა, რომ  ნიადაგებში  მძიმე  მეტალები  ძირითადად  

იმყოფება  ხსნად  სულფატურ  ფორმებში.  ფართო  გავრცელების  არეალით,  მაღალი,  საშუალოდ  

მაღალი  ტოქსიკურობის  ხარისხით.       აპრილის  თვეში   აღებული ნიადაგის  ნიმუშების  

ანალიზი ცხადყოფს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ    მოსახლეობის  მიერ  სარწყავი  არხი  

გამოყენებული  არ  ყოფილა,  მძიმე  მეტალების  აღნიშნული შემცველობები  ნიადაგში 

მიუთითებენ მათ    აკუმულირებაზე.  გაზაფხული - შემოდგომის პერიოდში აღებული 

ნიადაგების ნიმუშებისათვის ჩატარებული ანალიზების შედარებისას აღმოჩნდა, რომ 

გაზაფხულიდან შემოდგომამდე რწყვის პერიოდში მკვეთრად გაიზარდა ნიადაგებში მძიმე 

მეტალების შემცველობები. ყველაზე დომინანტი და ნიადაგისათვის ერთ-ერთი ტოქსიკური 

მეტალის, სპილენძის შემთხვევაში, მისი შემცველიბა გაიზარდა 30-ჯერ. ყველა სხვა მეტალის 

პროცენტული რაოდენობა გაზრდილია 2-3%-მდე. 

 ( etapis angariSi srulad ix.danarTSi 11) 

2. 
 

I I  ქვეპროგრამის ფარგლებში: 

მიმართულება 2: მანგანუმშემცველი ნედლეულის 

ქიმიურ-ტექნოლოგიური გადამუ-შავებით 

ელექტროლიზური მანგანუმის დიოქსიდისა (ემდ) 

და სხვა პროდუქტების მიღების ტექნოლოგიები. 
 
2015 wlis etapi:   manganumis dioqsidisa da 
wyalbadis miReba izolirebul 
eleqtrolizerebSi eleqtrodebis 
bipolaruli CarTviT. 

  
 
    
  J. qebaZe 

 
 
l. kakuria,  
q.ugreliZe 
 

dadgenilia, rom: eleqtrodebis monopolaruli CarTvidan bipolarulze 

gadasvlisas eleqtroenergiis xvedriTi xarji 9-10%-iT mcirdeba; eleqtroenergiis 

xvedriTi xarjis Semcireba gamowveulia siTburi da Zabvis    danakargebis 

SemcirebiT wredis gare nawilSi; deniT gamosavali nbm-is anodze 4-4.5%-iT maRalia 
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titanis anodebTan SedarebiT.     

 ( etapis angariSi srulad ix.danarTSi 12). 

 

 

3. 

 

I I  ქვეპროგრამის ფარგლებში: 

მიმართულება 2: მანგანუმშემცველი ნედლეულის 

ქიმიურ-ტექნოლოგიური გადამუ-შავებით 

ელექტროლიზური მანგანუმის დიოქსიდისა (ემდ) 

და სხვა პროდუქტების მიღების ტექნოლოგიები. 

პროექტი :                

კონკურენტუნარიანი ქიმიური პროდუქციის მიღების 

ტექნოლოგიის დამუშავება დაბალხარისხოვანი მანგანუმ-

შემცველი ნედლეულის გამოყენებით.  

შესრულების ვადა: 2015-2017წ.წ.  

2015 წლის ეტაპი: საქართველოს მანგანუმ–შემცველი 

ნედლეულიდან მანგანუმის სულფატის 

კონცენტრირებული ხსნარების მიღების ტექნოლოგიის 

გამოცდა ლაბორატორიულ და გამსხვილებულ 

მასშტაბში.  

 

 

 

თემურ 

ჩახუნაშვილი,  

ტექნ. მეცნ. აკად. 

დოქტორი 

ტექნ. მეცნ. კანდ. :  

თ. როყვა,                  

ზ. ვაწაძე,   

ინჟ.:                             

მ. დადუნაშვილი,   

ნ. ბუთლიაშვილი 

 

მანგანუმის სულფატი არის ერთ–ერთი უმნიშვნელოვანესი მანგანუმშემცველი პროდუქტი. ის 

წარმოადგენს შუალედურ პროდუქტს ელექტროლიზური მანგანუმის დიოქსიდისა და 

ელექტროლიზური ლითონური მანგანუმის წარმოების დროს, გამოიყენება სინთეზური ცხიმოვანი 

მჟავების წარმოებაში, საფეიქრო მრეწველობაში, სასუქების წარმოებაში. უკანასკნელი 15-20 წლის 

განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაიზარდა მანგანუმის სულფატის გამოყენება ცხოველთა კვებაში 

მიკროელემენტის შემცველ დანამატად კომბინირებული საკვების დამზადების დროს. ცხოველთა 

კვება მანგანუმის სულფატის გამოყენების ყველაზე პერსპექტიული სფეროა.  

მანგანუმის სულფატის, როგორც სასაქონლო პროდუქტის, მისაღებ საწყის ნედლეულად ჩვენს მიერ 

შერჩეულია საქართველოს დაბალხარისხოვანი მანგანუმშემცველი ნედლეული: ჭიათურის 

კარბონატული მადნები, ოქსიდური მადნების გამდიდრების კუდები და შლამები, რუსთავის 

ელექტროლიზური მანგანუმის დიოქსიდის მსხვილტონაჟიანი წარმოების ნარჩენი შლამები, 

რომლებიც ამჟამად პრაქტიკულად არ გამოიყენება თანამედროვე ფეროშენადნობთა წარმოებაში.  

წარმოებული პროდუქციის გაიაფებისა  და ადგილობრივი მუშახელის დასაქმების მიზნით ჩვენს მიერ 

ადგილობრივი მანგანუმშემცველი ნედლეულის გარდა გათვალისწინებულია ადგილობრივი 
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მასალების გამოყენება, როგორიცაა ტყიბულის ქვანახშირი (ოქსიდური ნედლეულის აღმდგენი) და 

დედოფლისწყაროს კირქვა და კირი (გამოტუტვის შედეგად მიღებული სუსპენზიის 

გამნეიტრალებელი აგენტი). რაც შეეხება გამომტუტავ აგენტს, შემოტანილი გოგირდმჟავას გარდა, 

შესაძლებელია ნახმარი გოგირდმჟავას გამოყენებაც, რომელიც საქართველოს საწარმოებში 

წარმოიქმნება (კერძოდ, სტაბილური იზოტოპების ქარხანაში). აღნიშნული ღონისძიებები 

საგრძნობლად აწევს მანგანუმის სულფატის წარმოების ტექნიკურ–ეკონომიკურ მაჩვენებლებს.  

ჭიათურის კარბონატული მადნისა და რუსთავის მანგანუმშემცველი შლამის გამოყენებით ჩვენს მიერ 

ჩატარებული იქნა კონცენტრირებული MnSO4–ის მიღების ლაბორატორიული და გამსხვილებული 

მასშტაბის ცდები. ლაბორატორიული ცდები ტარდებოდა 2 ლ მოცულობის თერმომედეგი მინის 

ჭიქებში, ხოლო გამსხვილებული მასშტაბის ცდები – 12 ლიტრი მოცულობის უჟანგავი ფოლადისაგან 

დამზადებულ ცილინდრულ რეაქტორში კონუსური ძირით, რომელიც კოროზიული მედეგობის 

გაზრდის მიზნით შიგნიდან ამოგებული იყო 4 მმ სისქის მჟავაგამძლე რეზინით. ორივე შემთხვევაში 

წარმოქმნილი სუსპენზიის არევა ხდებოდა მექანიკური სარეველას მეშვეობით.  

ქვემოთ მოცემულია ჩატარებული ცდების ძირითადი შედეგები. ქვანახშირით წინასწარ აღდგენილი 

რუსთავის შლამი შეიცავდა 35,4% MnO–ს და 0,5% MnO2-ს. წინასწარ მზადდებოდა აღდგენილი შლამის 

სუსპენზია ონკანის წყლის გამოყენებით. მყარი და თხევადი ფაზების საწყისი თანაფარდობა 

შეადგენდა 1:2,5–ს. გამოტუტვა ტარდებოდა 75-80°C ტემპერატურაზე კონცენტრირებული H2SO4–ის 

შეყვანით სუსპენზიაში მუდმივი მორევის პირობებში (და არა პირიქით: გოგირდმჟავას წყალხსნარში 

აღდგენილი მადნის ჩაყრით, რაც მნიშვნელოვნად აადვილებდა და ამარტივებდა გამოტუტვის 

პროცესის ჩატარებას). გამოტუტვის პროცესში pH-მეტრის საშუალებით მუდმივად იზომებოდა pH. 

გამოტუტვის პროცესი დამთავრებულად ითვლებოდა, როდესაც მთავრდებოდა გოგირდმჟავას 

ურთიერთქმედების რეაქცია მადნის კომპონენტებთან და სუსპენზიაში მყარდებოდა 2,0÷2,5–ს ტოლი 

pH. გამოტუტვის პროცესი pH-ის აღნიშნულ მნიშვნელობამდე გრძელდებოდა 60–70 წთ. ამის შემდეგ 

რეაქტორში იყრებოდა – 100 მკმ–მდე დაფქვილი კირქვა, რის შედეგად ~15-20 წთ–ში pH აღწევდა 4,8-

5,3–მდე. pH–ის უფრო მაღლა ასაყვანად ვიყენებდით წვრილად დაფქვილ კირს – CaO-ს, რომლის 

დახმარებით pH აგვყავდა 6,2-6,5–მდე. ხსნარში არსებული ორვალენტიანი რკინის დასაჟანგად 

ვიყენებდით ჰაერს, რომელიც კომპრესორიდან მიეწოდებოდა სუსპენზიას სპეციალური ბარბოტერის 

საშუალებით. რკინის დაჟანგვის პროცესი გრძელდებოდა 40-50 წთ. მიღებულ კონცენტრირებულ 

ხსნარში MnSO4-ის კონცენტრაცია აღწევდა 400-430 გ/ლ, რაც სრულიად საკმარისია აღნიშნულ 

ხსნარიდან კრისტალური მანგანუმის სულფატის მონოჰიდრატის მისაღებად.  

ჩატარებული კვლევების საფუძველზე შემუშავებულია საქართველოს მანგანუმშემცველი 

ნედლეულიდან მანგანუმის სულფატის კონცენტრირებული ხსნარების მიღების საწარმოო 

ტექნოლოგია, რომელსაც ესპანური ფირმის „სეგაზას“ მიერ რუსთავში დანერგილი ემდ–ის წარმოების 

საელექტროლიზე ხსნარების მიღების პროცესთან შედარებით 15-მდე უპირატესობა გააჩნია. 

კრისტალიზაციის მეთოდის შერჩევა და შესაბამისი ცდებით მისი ოპტიმიზაცია გათვალისწინებულია 

2016 წელს თემის II ეტაპის შესრულებისას. 

( etapis angariSi srulad ix.danarTSi 13). 
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4. 

 

I I  ქვეპროგრამის ფარგლებში: 

მიმართულება 2: მანგანუმშემცველი ნედლეულის 

ქიმიურ-ტექნოლოგიური გადამუ-შავებით 

ელექტროლიზური მანგანუმის დიოქსიდისა (ემდ) 

და სხვა პროდუქტების მიღების ტექნოლოგიები. 

პროექტი: “koroziamedegi manganumSemcveli 

Senadno-bebisa da kompoziciuri danafarebis 

eleqtro-qimiuri safuZvlebis damuSaveba”; 

(2015-2019) 

gardamavali etapi  

(2015-2016ww.)  : 

“manganum-TuTiis da manganum-TuTia-spilen-Zis 
Senadnobebis eleq-trogamoleqvis kanon-
zomierebis Seswavla kompleqswarmomqmneli 
reagentis Semcveli xsnarebidan da maTi 
qimiuri, fazuri struq-turis da koroziuli 
mdgradobis Seswavla eleqtrolizis piro-
bebisagan damokidebu-lebiT”. 

 

mT. mec. Tan.       

g.wurwumia 

 

 

uf. mec.Tan. 
n.qoiava 
i.kaxniaSvili 

 
mec.Tan. 
d.gogoli                                                                                                                                                                        
m.zaqaraia                                                                                

 

inJ. n.joxaZe 

 

  

1. orwliani (2015-2016ww.) etapis mizani da amocanebi   

samuSaos mizans warmoadgens koroziamedegi da sxva funqcionaluri Tvisebebis mqone 

manganumSemcveli Senadnobebis (Zn - Mn, Mn-Cu, Mn-Zn-Cu)     galvanuri danafarebis 

miReba; gamosaleqi eleqtrolitebis  optimaluri da stabiluri Semadgenlobis 

dadgena da eleqtrolizis ZiriTadi parametrebis (deniTi gamosavali, kaToduri 

denis simkvrive, xsnaris pH, temperatura, danafaris dro)  gavlena xarisxiani 

danafarebis miRebaze; miRebuli danafarebis morfologiis, struqturis da fiziko-

qimiuri Tvisebebis – plastikurobis, forianobis da koroziuli qcevis Seswavla.  

Sesrulebuli samuSaos (gardamavali) mokle angariSi 

TuTia–manganumis (11-50%) eleqtrolituri Senadnobebi xasiaTdebian proteqtoruli 
TvisebebiT da xasiaTdebian maRali koroziuli medegobiT sufTa TuTiis 
danafarebTan SedarebiT, romlebic farTod gamoiyeneba  foladis nakeTobebis 
dasacavad koroziisagan. TuTiis legireba aradeficituri metaluri manganumiT, 
romlis standartuli potenciali ufro uaryofiTia TuTiis analogiur sididesTan 
SedarebiT, ganapirobebs foladebis efeqtur dacvas koroziisagan. Zn-Mn 
Senadnobebis  eleqtrolituri miRebis pioneruli  kvlevebi Catarebuli iyo akad. r. 
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aglaZis  da m. gZeliSvilis mier jer kidev gasuli saukunis  ormocian wlebSi. 

amJamad  samecniero literaturaSi gamoqveynebul  samuSaoebSi Zn-Mn  galvanuri 
danafarebis miRebas atareben   ZiriTadad sulfaturi xsnarebidan, romlebSic 
kompleqsagentebad gamoyenebulia   citrati da ЭДТА. am da sxva samuSaoebSi, 
romlebic exeba  manganumis Semcveli  Semadnobebis eleqtrogamoleqvas, mTavari 
nakli da problema aris  gamoyenebuli eleqtrolitis arastabiluroba, 
toqsikuroba  da Zlian dabali deniTi gamosavali. 

arsebuli samecniero literaturis kritikuli ganxilvis safuZvelze, samuSaos 
pirvel etapze, dadginda citratSemcveli sulfaturi eleqtrolitebis 
stabiluroba, romelic aRmoCnda aramarto Sedgenilobisagan, aramed  pH-isagn 
damokidebuli. stabiluri Sedgenilobis eleqtrolitebidan Seswavlilia manganum-
TuTia, manganum-spilenZis, da pirvelad samecniero literaturaSi, sammagi 
Senadnobis manganum-spilenZi-TuTiis Senadnobebis xarisxiani danafarebis 
eleqtrogamoleqvis procesi.  dadgenilia kaToduri denis simkvrivis,  
eleqtrolitis pH-is, ligandis koncentraciis gavlena danafaris qimiur 

Sedgenilobaze, morfologiaze da struqturaze. danafarebis  qimiuri Sedgeniloba 
isazRvreboda rentgenofluorescentuli analizis meTodiT xelsawyoze Delta-Analyzer  

«INNOV-X SYSTEMS» (aSS)  da rentgenis energodispersuli mikrospeqtruli 

analizatoriT  JSM 6510 LM  (iaponia).  შenadnobebis  morfologiis da struqturis 
SeswavlisaTvis gamoyenebuli iyo, Sesabamisad, maskanirebeli eleqtronuli 

mikroskopi JEOL (iaponia) da rusuli warmoebis difraqtometri Дрон-4 (spilenZis  

anodi Кα-gamosxiveba λ =1.54184 Å). Aam etapis samuSaos ZiriTadi Sedegebi, rogorc es 
gegmaSia gawerili,  asaxuli iqneba misi dasrulebis dros - 2016w. 

( etapis angariSi srulad ix.danarTSi 14). 

5. 

 

I I  ქვეპროგრამის ფარგლებში: 

 მიმართულება2: მანგანუმშემცველი ნედლეულის 

ქიმიურ-ტექნოლოგიური გადამუშავებით 

ელექტროლიზური მანგანუმის დიოქსიდისა (ემდ) 

და სხვა პროდუქტების მიღების ტექნოლოგიები. 

პროექტი: mravalfunqciuri Tvisebebis mqone 
galvanuri danafarebis miReba 
wyalxsnarebidan sxvadasxva masalaze (2015-
2017) 

 2015 wlis etapi: 

aluminisa da spilenZis zedapirebze 
specifiuri Tvisebebis mqone nikelisa da misi 
Senadnobebis danafarebis miReba 

 

 

თ.მარსაგიშვილი 

 

 

pasuxismgebeli 
Semsrulebeli 

– m. gaCeCilaZe, 

n. ananiaSvili 

g. tatiSvili 

j.metreveli 

ე. cxakaia 

r.xositaSvili 
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miRebulia nikelisa da nikel-volframis danafarebi spilenZsa da aluminis 

Senadnobebze. Seswavlilia miRebuli nimuSebis zogierTi fiziko-meqanikuri 

Tvisebebi, struqtura da Semadgenloba maT maRaltemperaturul damuSavebamde da 

mis Semdeg.  

dadgenilia, rom nimuSebi xasiaTdebian maRali adgeziiT fuZesTn 

maRaltemperaturuli damuSavebis Semdegac. 

( etapis angariSi srulad ix.danarTSi 15 ) 

 

 

 

 

 

6. 

 

I I  ქვეპროგრამის ფარგლებში: 

მიმართულება 3 რადიაციული ქიმია 

პროექტი: 

Mmcire dozebis gama-gamosxivebis da ozonis 
zemoqmedebiT zogierTi sasoflo-sameurneo 
kulturis (bostneulis) Teslebis winaswari 
damuSaveba aRmocenebis intensificirebisa da 
mosavlianobis gazrdis mizniT (2015-2016 w.w.)  

2015 wlis etapi:  

ozonis, rogorc radiaciis Tanmdevi 
produqtis, zemoqmedebiT zogierTi sasoflo-
sameurneo kulturis (bostneulis) Teslebis 
winaswari damuSaveba aRmocenebis 
intensificirebisa da mosavlianobis gazrdis 
mizniT 

 

 

 

qim.mecn. 
doqtori 

r.TuSuraSvili 

 

 

m.fanCviZe, 

g.xideSeli, 
c.basilaZe, 
m.mamardaSvili, 
g.SaniZe,  

n.kvirkvelia, 
e.TuSuraSvili, 
v.macaberiZe 

 

 
Seswavlilia ozonis gavlena zogierTi sasoflo-sameurneo kulturis (kitris da 
pomidoris) Teslebze maTi aRmocenebis intensificirebisa da mosavlianobis 
gazrdis mizniT. 

dadgenilia, rom ozonirebuli wyliT da ozon-haeris nakadiT am kulturebis 
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Teslebis damuSaveba axdens maTi aRmocenebis intensificirebas, rac gamoixateba 
rogorc mcenareTa foTlebis ufro met farTobSi, aseve ufro met simaRleSi. es 
miuTiTebs ozonis gamoyenebis perspeqtiulobaze soflis meurneobaSi, kerZod 
meTesleobaSi.    

( etapis angariSi srulad ix.danarTSi 16). 

 

7. 

 

I I  ქვეპროგრამის ფარგლებში: 

მიმართულება 4: 

ლღობილთა ელექტროლიზი; 

პროექტი: 

aluminis da misi Senadnobebis korozia, cveTa 

da თermomedegi dabaltemperaturuli 
galvanuri danafarebis miRebis procesis 

mecnieruli safuZvlebis damuSaveba (2015-2016 

წ.წ.). 

 

2015 wlis etapi: დაბალტემპერატურული ნალღობი 

ელექტროლიტი ალუმინის კოროზია და 

თერმომედეგი გალვანური დანაფარების მისაღებად 

 

nodar gasviani 

 

გ. yifiani 

s.gasviani 

ლ. abazaZe 

m. xuciSvili 

c. gabisonia 

n. sxilaZe 

 
შემოთავაზებულია დაბალტემპერატურული (~1000C) ნალღობი ელექტროლიტი, რომელშიც 

შესაძლებელია ალუმინის გალვანური დანაფარების მიღება ამჟამად არსებული 

მაღალტემპერატურული (700-11000C) ნალღობი ელექტროლიტების ნაცვლად. 

პირველად პრაქტიკაში 95-1100C ტემპერატურებზე მიღბულია ალუმინის გალვანური დანაფარები 

ფოლადებზე СТ-3, СТ-40, Х-18 აგრეთვე  25ХМФ და 35МФ ფოლადებისაგან დამზადებულ 

ლითონთა დამაკავშირებელი ხრახნიანი პროფილის (ჭანჭიკები და ქანჩები) ნაკეთობებზე. 

შემოთავაზებულ დაბალტემპერატურულ ნალღობში მიღებული ალუმინის გალვანური 

დანაფარები გამოირჩევიან მრავალი უპირატესობებით. 

eqsperimentma aCvena, rom aluminis damakmayofilebeli danafarebi miiReba Semdegi 
pirobebis dacviT: temperatura (100-110)0C; eleqtrolizis xangrZlivoba (25-45)wT; 
kaToduri denis simkvrive (0,03-0,1)a/sm2 zRvrebSi. am pirobebSi miiReba naTeli, 
movercxlisfro, sarCulTan kargi adgeziis mqone danafarebi, romelTa sisqe (20-
30)mkm-ia. 

aqtualuria, agreTve,   strategiuli mniSvnelobis liTonTa (Ti, Zr, Hf, Ta, Nb, Mo, W da 
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sxv.) galvanuri aluminireba, teqnikis sxvadasxva sferoSi gamoyenebis mizniT. es 
liTonebi arian mxurvalmtkice – maRal temperaturaze (400-15000C) uZleben did 
datvirTvebs, magram ar arian mxurvalmedegni – maRal temperaturaze ganicdian 
korozias. miRebulia maRali xarisxis aluminis danafarebi liTonebze - Ti, Ta, Mo. 

plastmasebis Termuli aramdgradobis gamo maRaltemperaturul galvanoteqnikaSi 
maTi aluminiT dafarva  SeuZlebelia. Cvens mier SemoTavazebul 
dabaltemperaturul (~1000C) nalRobSi, pirvelad praqtikaSi gaxda SesaZlebeli 
mravali saxis plastmasis, romelTa Termomedegoba aRemateba 1000C temperaturas, 
galvanuri aluminireba. 

aRniSnul problemebze Catarebuli kvlevebis Sedegebma dagvarwmuna, rom am 
problemis gadawyveta SesaZlebelia SemoTavazebul eleqtrolitSi galvanuri 
aluminirebiT.  

( etapis angariSi srulad ix.danarTSi 17). 

8. 

 

I I  ქვეპროგრამის ფარგლებში: 

მიმართულება5: ადგილობრივი წიაღისეუ-ლისა და 

მინერალური ნედ-ლეულის ქიმიური გადამუ-

შავების ტექნოლოგიების მიმართულება:  

proeqti: 

 „WiaTuris manganumis lamebis (manganumis 
Semcveli kudebis) qimiuri gadamuSaveba“(2013-
2015) 

  

 

 

 

b.furcelaZe - 
mTavari mecn. 
Tan.,                         
teqn. mecn. akad. 
doqt. 

 

 

ufrosi mecnier-

TanamSromeli: 

m. avaliani,  

რ. CageliSvili 

l. baRaTuria,  

 

mecn. Tanam.          

n. barnovi,  

m. gvelesiani 

 

inJineri: 

e. SoSiaSvili,  

i. CxaiZe,  

m. svaniZe 
 
 

SemuSavebulia procesis ganxorcielebisTvis originaluri aparatebis konstruqcia, 
romlebic saimedoa xangrZlivi eqspluataciis dros. 

 
pilotur danadgarze mimdinareobs manganumis karbonatuli madnebis gamotutva 

azotmJavaSi, filtracia, ZiriTadi produqtis minarevebis daleqva da 500C-ze 
gamowvis Semdeg manganumis koncentratebis miReba, Semdegi procentuli 
SemcvelobiT: Mn-60%, Ca-0,6%, Mg-1,1%. 

 
Seswavlilia manganumis oqsiduri madnebis da lamebis gadamuSavebis teqnologia, 
sadac gamoyenebulia gogirdmJava da gogirdis dioqsidi. manganumis gadasvlis 
xarisxia 95%. 
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teqnologia Semowmda laboratoriul pilotur danadgarze, romlis gamoyenebis 
dros miRebulia daaxloebiT 20l sulfaturi xsnari. aRniSnuli xsnaridan 
miRebulia manganumis koncentratebi 6,6kg odenobiT (Mn2O3, Mn-66%). 

 
manganumis koncentratebis da tutis lRobiT miRebuli iqna natriumis manganati. 
SemdgomSi dagegmilia ozonatoris damontaJeba savaraudod, 50% - 60 g/sT 
warmadobiT, ris Sedegadac Catardeba gamsxvilebuli cdebi, gamovlindeba procesis 
optimaluri pirobebi da moxdeba miRebuli produqtis sertifikacia. 

 

( etapis angariSi srulad ix.danarTSi 18). 

9. 

 

I I  ქვეპროგრამის ფარგლებში: 

მიმართულება 5: ადგილობრივი წიაღისეულისა და 

მინერალური ნედლეულის ქიმიური გადამუშავების 

ტექნოლოგიების მიმართულება 

პროექტი:  

ბაზალტის ბოჭკოს შემზე-თების შემუშავება 

სხვადასხვა დანიშნულების კომპოზიტე-ბისათვის 

 2015 wlis etapi:  

sxvadasxva SemzeTi emulsiiT damuSavebuli 

gamyarebuli bazaltis nalRobis zedapirze 

organuli fisebis adgeziis sididis dadgena 

 

   ვაჟა 

ჩაგელიშვილი 

pasuxismgebeli 

Semsrulebeli – 

j. metreveli  

 

n. ananiaSvili                             

m. gaCeCilaZe 

e. cxakaia 

r. xositaSvili 
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Catarebulia literaturis analizi bazaltis boWkosaTvis optimaluri SemzeTisa da 

damatebiTi organuli afskis SesarCevad.  

SerCeulia da Catarebuli cdebis safuZvelze aTvisebulia,  stabiluri mdgradobis 

sami saxis SemzeTi emulsiis Semadgenloba, maTi damzadebis pirobebi, calkeuli  

SemzeTi emulsiis  mdgradobis pirobebi da xangrZlivoba. 

brtyel zedapirebze SemzeTi emulsiebis erTgvarovani da sasurveli raodenobiT 

dafenis mizniT,  awyobil iqna specialuri mowyobiloba. zedapirze    sasurveli 

raodenobis, Tanabari sisqis  da kvlavwarmoebadi  danafaris miRebis meTodi 

damuSavebuli iyo jer, sxvadasxva  koncentraciis wyalSi xsnadi organuli 

naerTebis xsnarebiT, xolo Semdeg axlad damzadebuli SemzeTi emulsiebis 

xnarebiT.    

meTodikis Camoyalibebam aCvena, rom   kvlavwarmoebadi monacemebi miiReba 

gamfrqvevSi SemzeTi emulsiis Casxmidan 2÷4 wuTis ganmavlobaSi,  yoveli dafrqveva 

unda ganxorcieldes erTjeradad. 

( etapis angariSi srulad ix.danarTSi 19). 

 

 

 

 

 

10. 

 

I I  ქვეპროგრამის ფარგლებში: 

მიმართულება 6:  არაწყალხსნართა ელექტროქიმიის 

მიმართულება 

პროექტი: 

 პროტონული გამხსნელებიდან (წყალი, ეთანოლი, 

ეთილენგლიკოლი) მედიცინაში გამოყენებადი  

ბენზოლ-კარბონმჟავების, პირიდინისა და 

პირიმიდინის რიგის ორგა-ნულ ნაერთთა 

ადსორბციული უნარის შესწავლა. 
 2015 wlis etapi: piromeliTis mJavas 
adsorbciuli unaris Seswavla 
vercxliswyalze  

 

 

 

WeliZe Tamari 

 

 

ი. gurgeniZe  

 

 

saangariSo periodSi Seswavlili iqna piromelitis mJavas eleqtroqimiuri Tvisebebi 
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vercxliswylis zedapirze wyalxsnarebidan. aRniSnuli mJava, romelic farTod 

gamoiyeneba medicinaSi, miekuTvneba  polikarbonmJavaTa klass oTxi karboqsilis 

jgufiT C-1, C-2, C-4 da C-5 mdgomareobaSi. kvlevebi tardeboda wyalxsnarSi 

vercxliswylis eleqtrodze diferencialuri tevadobis eleqtrodis 

potencialisagan damokidebulebis gazomviT. eqsperimentuli monacemebis safuZvelze 

dadgenili iqna, rom piromelitis mJava adsorbirdeba eleqtrodis uaryofiTi 

muxtis dabal mniSvnelobebze. gaTvlili iqna atraqciuli mudmiva, adsorbciis 

wonasworuli mudmiva, adsorbciis zRvruli mniSvneloba da standartuli 

adsorbciis Tavisufali energia. 

( etapis angariSi srulad ix.danarTSi 20). 

 

 

11. 
 

I I  ქვეპროგრამის ფარგლებში: 

მიმართულება 7:     ჰიდრომეტალურგიული  

კვლევები   

პროექტი: 

 სპილენძ–კოლჩედანური საბადოების კარიერული 

წყლების გაწმენდა–გადამუშავება  

 

   ეტაპი   –   2015წ.  „კარიერული წყლებიდან  

სულფიდების გამოლექვის ოპტიმალური 

პარამეტრების დადგენა; გამოლექვის პროცე-სის 

პრინციპული ტექნოლო-გიური სქემის  შემუშავება 

 

 

 

 

რუსუდან დუნდუა 

ტექნ. მეცნ. 

კანდიდატი.   

    
 ნანა 

ბუთლიაშვილი,  

მეცნიერ-

თანამშრომელი.  
 

 

განისაზღვრა BaS–ის ხარჯი ლითონთა იონებისაგან  გასაწმენდად კარიერული წყლების 

თითოეული ნიმუშისათვის. 

  

დადგინდა კარიერული წყლებიდან  ლითონთა იონების გამოლექვის ოპტიმალური  პარამეტრები: 

pH, BaS –ის  ხარჯი,  სულფიდების სრული  გამოლექვის  ხანგრძლივობა.  

 ჩატარდა კარიერული წყლების გაწმენდა მსხვილ ლაბორატორიულ მასშტაბში. სულ გაიწმინდა 

~35 ლ კარიერული წყალი. მიღებულია  ~ 460 გ პოლილითონური სულფიდური ნალექი.  

ქიმიური ანალიზის საფუძველზე გათვლებით დადგინდა ბარიტ-პოლილითონური  სულფიდური 

ნალექის ნივთიერი შედგენილობა. ძირითადი კომპონენტები ნალექში შემდეგია (%):  CuS  - 5.14;   

ZnS -2.71;    FeS   -2.67;  CdS  -0.01;  CaSO4 – 2.14; BaSO4-75.6.  ნალექი წვრილდისპერსულია. 

 გაწმენდის შედეგად მიღებულ ხსნარებში ლითონთა  სულფატების შემცველობები  ნაკლებია 
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ზღვრულად დასაშვებ კონცენტრაციებზე  წყალსაცავებისათვის.  

 მიღებული შედეგების საფუძველზე შედგენილი იქნა კარიერული წყლების გაწმენდა-

გადამუშავების პრინციპული ტექნოლოგიური სქემა. იგი, სავარაუდოდ, მოიცავს შემდეგ 

ოპერაციებს: კარიერული წყლებიდან სულფიდების გამოლექვას ბარიუმის სულფიდის 

გამოყენებით; სუსპენზიის დაწდობას და გაწმენდილი წყლის მიმართვას  ტექნიკური 

მიზნებისათვის ან ჰიდროგრაფიულ ქსელში; ნალექის შერევას  ადგილზე წარმოებული 

სულფიდური მადნის გამდიდრების   პროდუქტთან დანამატის სახით ან გაშრობის შემდეგ მის 

გადაცემას მეტალურგიული წარმოებისათვის.  

ტექნოლოგიური სქემა არის  მარტივი, არ საჭიროებს დიდ კაპიტალურ დაბანდებებს. 

( etapis angariSi srulad ix.danarTSi 21). 

12. 
 

I I  ქვეპროგრამის ფარგლებში: 

მიმართულება 8: 

 კატალიზი 

პროექტი: nanokompoziciur-danafarebiani 
oqsidur-granulovani da meorad sarCuliani 
metaluri katalizatorebis sinTezi da 
kvleva Qwyalbadis miRebisa da airgamwmendi 
procesebisaTvis 

etapi  2015 w.   მეორად სარჩულიანი 

ოქსიდურ-გრანულოვანი და მეტალური 

კატალიზატორების გამოკვლევა CO2 -ით  მეთანის 

კონვერსიისა და     CO -ს დაჟანგვის რეაქციებში      

 

 
   t.m.k. mT. mecn. 
Tan. 
      v.baxtaZe 

 

t. m. k.: 
v. mosiZe,.  
n. xarabaZe ,  
n. CoCiSvili, 
r. janjRava, 
MinJineri 
m. fajiSvili, 
Mmecn 
.TanamSromeli 

 

ჩატარდა    მეორადსარჩულიან    ოქსიდურ-გრანულოვან  ( CaO. 2 Al2O3 )  სარჩულზე   დაფენილი  

0, 05  -  0,5   მას.%    Pd   -ის      შემცველი ნიმუშების წყალბადით   ადსორბციული   გაზომვები.   

ნაჩვენებია, რომ 400 oC  ტემპერატურაზე   წყალბადით    აქტივაციისას,   Pd  -ის ნაწილაკების    

დისპერსულობა   29-34  Å -ის ფარგლებშია. 

ნიტრატული   წყალხსნარებიდან   იონური   დიფუზიით   მომზადდა მანგანუმის   ოქსიდების    

შემცველი    მეორადსარჩულიანი  “  20 X  23  H 18”   მარკის უჟანგავი   ფოლადის    ფირფიტები.   

შრობისა    და   400 oC  ტემპერატურაზე   თერმოდამუშავების    შემდეგ,   პალადიუმის   

ქლორიდის    წყალხსნარებიდან   ფირფიტების     ზედაპირულ   ფენაში  Pd  -ის  იმპლანტირებით   

დამზადდა    Mn   -Pd  -ის   კატალიზატორების   ნიმუშები.     ჩატარდა    მომზადებული   

ნიმუშების   რენტგენოფაზური   ანალიზები, ზედაპირის   მორფოლოგიური    კვლევა    და   

ელემენტური  ანალიზი   ISM  - 6510 LV    მასკანირებელი   ელექტრონული   მიკროსკოპის   

გამოყენებით.  განისაზღვრა   მანგანუმისა   და   პალადიუმის   კონცენტრაციები   ფირფიტების  

ზედაპირული  ფენის   სხვადასხვა  უბანზე.   მეტალურ   სარჩულზე   დამზადებული  Mn   -Pd   -

ის კატალიზატორის   ნიმუშებზე  CO  -ს დაჟანგვის ხარისხი     ( W  = 30 ათასი სთ-1,  T   = 100-200 oC  

) შეადგენს 95 -  100%-ს .  ჩატარდა   მეთანის  CO2  -ით   კონვერსიის   პროცესში   40-50   საათის   

ხანგრძლივობით    ნამუშევარი   4  Co - Mn    კატალიზატორის   ნიმუშების   თერმული    

ანალიზები.   ნაჩვენებია, რომ   CH4  / CO2   თანაფარდობისას   1,0 :1,5 -დან    1,0 : 1,2 - მდე   
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კატალიზატორში    შენარჩუნებულია კობალტისა   და   მანგანუმის   შემცველობა  მეტალური 

კობალტისა   და   მანგანუმის ჟანგ- ქვეჟანგის    ( MnO – Mn3O4 )   სახით,  რაც დასტურდება   

შესაბამისი   წონის   მატების   ეფექტებით    160 – 450  oC  ტემპერატურულ ინტერვალში  “ ტგ”  

მრუდზე.   CH4  / CO2     თანაფარდობის   შემცირება  1,0  : 1,1 -მდე  იწვევს    კატალიზატორის   

დანახშირებას   კონვერსიის   პროცესში,     რის  გამოც   400 – 800  oC  - ტემპერატურულ    

ინტერვალში    შეინიშნება    ნიმუშის   წონის    ინტენსიური   კლება   და  შესაბამისად   

ნახშირბადის    წვის   ეფექტები. 
( etapis angariSi srulad ix.danarTSi 22). 
 

 

 

13. 
 

I I  ქვეპროგრამის ფარგლებში: 

მიმართულება 9: არაორგანული პოლიმერები 

პროექტი: araorganuli პolimerebis- 

kondensirebuli fosfa-tebis sinTezi da 
fundamenturi kvleva 
 

etapi 2015 w.  araorganuli polimerebis : 
kalium-skandiumis da natrium-skandiumis 

კondensirebuli fosfatebis sakristalizacio 
areebis dadgena da sinTezis optimaluri 

piro-bebis kvleva zogadi kanzomierebebis 
dadgenis mizniT  

 
marine avaliani, 
akad. Ddoqt., ufr. 

mecn. Tan.  

 
m. gvelesiani  
b. furcelaZe 
n. barnovi 
r. CageliSvili 
e. SoSiaSvili 
v. kveselava                 
p. 
nikoleiSvili 
g. 
goreliSvili 

 

 
2015 wels Catarebulia mravalkomponentiani sistemebis kvlevebi fosformJava areSi 
samvalentiani metalebis- galiumis, indiumis da skandiumis, aseve tute metalebis Na 
da K  inkluziiT kondensirebuli fosfatebis misaRebad. am mizniT 120-130-dan 310℃ 
temperaturul intervalSi Seswavlilia mravalkomponentiani sistemebi  MI

2O-MIII
2O3-

P2O5-H2O  (sadac MI – natriumi da kaliumia, xolo, MIII  - galiumi, indiumi da skandiumi) ; 
sinTezi tardeboda komponentebis sxvadasxva moluri Tanafardobisas. sinTezis 
xangrZlivobasTan korelaciaSi da temperaturuli intervalebis skrupuliozuri, 
optimaluri SerCeviT miRebulia axali sxvadasxva tipis ormagi kondensirebuli 
fosfatebi, anu egreTwodebuli araorganuli polimerebi.  

 

dadgenilia, temperaturuli intervalebis optimaluri SerCevis safuZvelze, axali 
kondensirebuli naerTebis Sedgeniloba da am Sedgenilobis damokidebuleba sawyis 
molur Tanafardobaze. 

 
zemoaRniSnul mravalkomponentian sistemebis kvlevisas  miRebulia axali,  

kondensirebuli ormagi naerTebis Sedgeniloba. rentgenofazuri analizis da 
gravimetruli meTodis, aseve qaRaldis qromatografiis gamoyenebiT. 
gaanalizebulia miRebuli Sedegebi, romlebic Sedarebulia uaxles, internetiT Tu 
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beWduri samecniero gamocemebis monacemebTan da dadgenilia maTi korelacia Cvens 
mier adre miRebul naerTebTan, maT Soris msoflioSi pirvelad sinTezirebul 
galiumis, indiumis da skandiumis ciklooqtafosfatebTan, agreTve Cvensave mier 
miRebul ciklododekafosfatebTan, ormag mJava di-, trifosfatebTan; es naerTebi 
mravali gansakuTrebuli  Tvisebis matarebelia, razec mogvepoveba oficialuri 
dadastureba. aRnsaniSnavia Cvens mier sinTezirebul naerTebze vrceli referireba 
niu iurkSi axlaxans gamocemul prof. andre diurifis umniSvnelovanes 
monografiaSi, aseve mravali citireba / referireba ucxour maRalreitingul 
samecniero gamocemebSi. 

 
xazgasasmelia, rom swored im faqtis gamo, rom aRniSnuli naerTebi araorganuli 
polimerebis klass miekuTvnebian, maTi gamoyenebis perspeqtiuloba sxvadasxva 
sferoSi ueWvelia. 

 

კერძოდ: polifosfatebis TermogamZleobis gamo rekomendirebulia kondensirebuli 
naerTebis gamoyeneba sabazo komponentad fosforuli minebis warmoebisas. maRali 
kvanturi gamosavali gansazRvravs ultrafosfatebis da ormagi polifosfatebis  
gamoyenebas kvantur eleqtronikaSi, rac savsebiT gamarTlebulia ekologiuri 
TvalsazrisiTac. unikaluri araorganuli polimerebi – kondensirebuli fosfatebiK 
gamoiyeneba  macementebeli da Semkvrelebis masalebis warmoebisas. Cvens mier 
miRebuli zogierTi naerTis  gamocdisas katalizur aqtiurobaze dadginda, rom 
isini aqtiurobiT aRemateba ceolitur katalizators, zogierTi - saukeTeso 
katalizatoria olefinuri naxSirwyalbadebis miRebisas. naerTebs gaaCniaT 
struqturulad didi Rruebi, rac maTi adsorbentad gamoyenebis karg 
SesaZleblobas iZleva dabalmolekuluri gazebis dasayofad, amasTanave friad  
gamarTlebulia axali teqnologiebis da axali midgomebis, Tundac 
nanoteqnologiebis ganviTarebis WrilSi; axali naerTebis sinTezis, aseve zemoT 
aRniSnul samuSaoTa Catareba dagegmilia momavalSi, razec gvaqvs winaswari 
molaparakeba momijnave sferoSi momuSave laboratoriebTanac.  
  
( etapis angariSi srulad ix.danarTSi 23). 

 
 

14. 
 

I I  ქვეპროგრამის ფარგლებში: 

მიმართულება 10:  ცეცხლდამცავი მასალების 

შემუშავება 
 

პროექტი:    

„ახალი ტიპის, ეკოლოგიურად უსაფრთხო 

ცეცხლმაქრი და ცეცხლდამცავი მასალების 

შემუშავება ადგილობრივი მინერალური 

ნაედლეულისა და მათი ნარჩენების საფუძველზე“. 

(2015 – 2019 წწ.) 

2015 -2016 წლების ეტაპი:    „ახალი ტიპის, 

ეკოლოგიურად უსაფრთხო  ცეცხლმაქრი 

 

 

უფრ.მეც.თან. 

ლ.ღურჭუმელია 

 
 

უფრ.მეც.თან. 

ზ.ხუციშვილი;                                     

უფრ.მეც.თან. მ. 

ცარახოვი 

მეც.თან.  ლ. 

ნადარეიშვილი;  
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ფხვნილების დამზადება მინერალური 

ნედლეულის ( ცეოლითების, პერლიტებისა და 

თიხაფიქლების) საფუძველზე და მათი 

ექსპლოატაციური თვისებებისა ცეცხლმაქრი 

უნარის შესწავლა“.  
 

 

 ადგილობრივი მინერალური ნედლეულის:  ცეოლითების,  პერლიტებისა და თიხაფიქლების  

საფუძველზე  დამზადებულია  ახალი ტიპის,  უჰალოგენო,  ეკოლოგიურად უსაფრთხო,  

კომპოზიციური ცეცხლმაქრი ფხვნილები.  შესწავლილია მათი ექსპლოატაციური 

მახასიათებლები: ფხვნილის დისპერსიულობა; ფხვნილის დენადობა; ტენშემცველობა და 

ტენიანობისადმი მიდრეკილება; ტკეპნადობისა და კოშტვისადმი მიდრეკილება. შერჩეულია 

ოპტიმალური დისპერსულობა 200-250 მკმ-მდე, როდესაც კოშტვისადმი მიდრეკილება არის 

მინიმალური, ხანძრის კერაში მიწოდება მოსახერხებელია, ამავე დროს ნაწილაკების ზომები არის 

დამაკმაყოფილებელი მათი სწრაფი გაცხელებისა და დესტრუქციისათვის, ე.ი. ადგილი აქვს 

როგორც დესტრუქციისას წარმოქმნილი პროდუქტების ალზე ჰომოგენურ ზემოქმედებას, ასევე 

წვის პროცესების ჰეტეროგენულ ინჰიბირებას. შემუშავებულია მათი დამზადების 

ტექნოლოგიური სქემა. ხანძრების განვითარების ნორმატიული პირობების გათვალისწინებით 

შემუშავებულია ცეცხლჩამქრობი უნარის განსაზღვრის ლაბორატორიული (ექსპერიმენტალური) 

მეთოდიკა და  დამზადებულია შესაბამისი დანადგარი. 
( etapis angariSi srulad ix.danarTSi 24). 

 
 

1 
 

III  ქვეპროგრამის ფარგლებში: 

მიმართულება 1:  

ფიზიკურ - ქიმიური კვლევის  მიმართულება 

პროექტი: toqsikuri elementebis gansazRvra 
sxvadasxva biologiur masalaSi 
sezonurobisa da niadagis Taviseburebebis 
gaTvaliswinebiT da medicinasa da  
farmakologiaSi gamoyenebuli zogi-erTi 
nivTierebis eleqtro-qimiuri Seswavla  
Tema 1: mZime liTonebis gansazRvra sxvadasxva 
biologiur masalaSi sezonurobisa da 
niadagis Taviseburebebis gaTvaliswinebiT 
2015 wlis etapi: mZime liTonebis Semcvelobis 
dadgena cxovelTa bewvSi saqarTvelos erT-
erT regionSi arsebuli saZovrebis 
sisufTavis xarisxis dadgenisaTvis  

 
 

 
 
 

WeliZe Tamari 
 
 
 

 
 
 

enuqiZe liana 
CankaSvili 

manana 
lolaZe Teona 

 
 

 
samuSao eZRvneba cxovelis bewvSi mZime liTonebis Semcvelobis gansazRvras 
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saqarTvelos sxvadasxva regionSi. samuSaoSi gamokvleulia mZime liTonebi - 
tyvia, kadmiumi, spilenZi da TuTia Zroxis bewvSi, romelic aRebuli iqna 
dasavleT saqarTveloSi sofel qutirSi (xonis municipaliteti). kvlevebi 
Catarebuli iqna diferencialur-impulsuri polarografiis meTodiT. kvlevebi 
Catarebuli iqna diferencialur-impulsuri polarografiis meTodiT. sinjebi 
aRebuli iqna sezonurad gazafxulsa da Semodgomaze. naCvenebi iqna, rom 
aRniSnuli mikroelementebis raodenobrivi Semcveloba Zroxis bewvSi mcirdeba 
gazafxulidan Semodgomamde saSualod 1.5-2-jer. dadgenili iqna, rom sofel 
qutirSi spilenZis, tyviisa da kadmiumis koncentracia Zroxis bewvSi ar 
aRemateba normas. mxolod TuTiis koncentracia aRmoaCnda normaze maRali 

(saSualod 308  426 mg/kg) gamokvleuli Zroxebis naxevars, romelTa asaki 
Seadgens 4-6 wels, xolo SedarebiT axalgazrda ZroxebSi ar aRemateba 196 mg/kg-
s.Ggarda amisa, CavatareT Zroxebis sakvebis analizi, rogorc saZovrebidan 
Segrovili balaxis, aseve qatosi, romelsac Zroxebi iyenebdnen zamTris TveebSi. 
orive SemTxvevaSi yvela Seswavlili liTonis koncentracia ar aRemateboda 
saerTaSoriso normebs. fermerebTan piradi urTierTobis safuZvelze aRmoCnda, 
rom TuTiis sulfatis monohidrats xsnidnen sasmel wyalSi dasaSvebze meti 
raodenobiT. es ukanaskneli ki iwvevda Zroxebis cudad matebas wonaSi da 
wveladobis Semcirebas. Cveni kvlevebis safuZvelze miecaT rekomendacia 
fermerems. 

( etapis angariSi srulad ix.danarTSi 25). 
 

 

2 

 
III  ქვეპროგრამის ფარგლებში: 

მიმართულება 2.  

ჩამდინარე წყლების გაწმენდა-გაუსნებოვნება, 

ელექტროქიმი-ურად გენერირებული დამჟან-

გველების მიმართულება 

 პროექტი: 
Camdinare wylebis gawmenda-gausnebovneba 
eleqtroqi-miuri procesebiTa da Jang-viTi 
sistemebis gamoyene-biT (2015-2017) 
etapi (2015): 

“toqsikuri aramatuli birTvis Semcveli 
organuli naertebis daSla wyalxsnarebSi 
jangviTi sistemebis  - O3  ,  UV ,  O3/UV  
gamoyenebiT”  

 
 
 

uf.mec.Tan. 
giorgi 

goreliSvili 
 
 
 
 

 

 

 
uf.mec.Tan. 
paata 
nikoleiSvili 

 
uf. mec.Tan. 
v.kveselava 

 
mec.Tan. 
r.kurtaniZe                                                                                                                                                                        

 

 
kvlevis mizania sxvadasxva JangviTi sistemebis gamoyenebiT toqsikuri 
garkveuli klasis  organuli naerTebiT dabinZurebuli modeluri da 
realuri Camdinare wylebis gawmenda-gausnebovnebovnebisTvis  saWiro 
eleqtroqimiuri sistemebis kvleva da optimaluri pirobebis dadgena; 
Sesabamisi eleqtroqimiuri da qimiuri danadgarebis dizainis damuSaveba. 
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samuSaos pirveli etapis gegmis Tanaxmad aTvisebuli iqna Jangbadis qimiuri 
moxmarebis  gansazRvris meTodi speqtrofotometris HAHCH  DR/ 4000V  

saSualebiT. Aam meTodiT isazRvreboda organuli nivTierebis daSlis 
procesis efeqturoba. Catarebulia fenolis (50 g/l) Semcveli modeluri 
wyalxsnaris (500 ml, pH 3) daSlis procesi JangviTi sistemebis - O3 , UV da 
kombinirebuli sistema UV/O3  gamoyenebiT. dadgenilia, rom saukeTeso Sedegs 
iZleva kombinirebuli sistema – dabinZurebuli wylis  30 wT ganmavlobaSi  
damuSavebiT Jangbadis qimiuri moxmareba (COD) Semcirda 1345 mg/l –dan 22 ml-
mde. 

 

( etapis angariSi srulad ix.danarTSi 26). 

3 

 
III  ქვეპროგრამის ფარგლებში: 

მიმართულება 2: 

ჩამდინარე წყლების გაწმენდა-გაუსნებოვნება, 

ელექტროქიმიურად გენერირებული დამჟან-

გველების მიმართულება 

პროექტი: 
samrewvelo da karieruli wylis 
eleqtrolizuri gawmenda spilenZis 
ionebisagan naxSirbadovani masalebis       
gamoyenebiT. 

Eetapi 2015: 

Kkarieruli wylis gasa-wmendi kaToduri 

blokebis da eleqtrolizeris kons-truciis 
Seqmna da ageba naxSirbadovani masalebis 
gamoyenebiT. 

  

 

 

უფროსი 

მეცნ.თანამშრომელი 
c.gagniZe 

 
 

უფრ.მეც.თან. 

რ.CageliSvili,  

უფრ.მეც.თან.   
n.xavTasi  

ინჟინერი 
m.nadareiSvili 

 

karieruli wylis mZime liTonebisagan gawmendis eleqtrolizuri meTodis 
intensifikaciis mizniT sakaTode masalad gamoicada ramodenime saxis 
maRalganviTarebuli zedapiris mqone naxSirbadovani masala. 

1.Seswavlilia maTi fiziko-qimiuri Tvisebebi;  

 
2.SemuSavebulia ganviTarebuli zedapiris mqone kaTodis ori konstruqcia: a) 
mbrunavi naxSirbaduli eleqtrodiT ; b) moculobiTi forovani naxSiboWkovani 
eleqtroduli blokiT 

 

3. aigo aRniSnuli naxSirbadovani kaTodebis gamoyenebiT ori tipis eleqtrolizeri; 
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4. Seswavlilia spilenZis eleqtro  gamoleqvis dinamika sxvadasxva denis 
simkvriveebze. Dda gaangariSebulia aRniSnul simkvriveebze spilenZis deniT 

gamosavali, amoRebis xarisxi da gamoleqvis siCqare. 
 

( etapis angariSi srulad ix.danarTSi 28). 

 

 

4. 
 

III  ქვეპროგრამის ფარგლებში: 

მიმართულება 3: 

მყარი ნარჩენების კომპლექ-სური უტილიზაციის 

მიმართულება.  

პროექტი: 

სხვადასხვა წარმოშობის ნახშირბადშემცველი 

ნარჩენებისგან  ბრიკეტული საწვავის ფორმირების 

ეფექტური ტექნოლოგიის შემუშავება   

2014- 2018 წწ 

2015 წლის ეტაპი:    ბრიკეტირების მოწყობილობის 

ძირითადი კონსტრუქციული ელემენტების 

პარამეტრების დაზუსტება და მოდელის შექმნა 
 

 
 

მთავ.მეცნ.თან. 

თინათინ ლეჟავა 

 
 

უფრ.მეც.თან.:   

ნ. ქოიავა;                                      

 ი. კახნიაშვილი; 

  

მეც.თან.             

დ. გოგოლი 

 

საწვავი ბრიკეტების წარმოების ტექნოლოგიები და მოწყობილობები ძირითადად დაფუძნებულია 

სხვადასხვა ჰიდრავლიკური სისტემების გამოყენებით მასალის დაწნეხვაზე. ასეთი 

მოწყობილობები ხასიათდება: ტექნოლოგიური სირთულით- აქვთ რთული ჰიდრავლიკური 

სისტემები; მაღალი თვითღირებულებით- შეიცავენ ენერგოტევად ელექტროამძრავ მექანიზმებს, 

მოწყობილობების ცალკეული ელემენტების დასამზადებლად საჭიროა სპეციალური 

კონსტრუქციული მასალების გამოყენება. 

 

შემოთავაზებულია ახალი ტიპის ენერგოდამზოგი მოწყობილობა ბრიკეტირებისათვის, მასში 

შესაძლებელია ერთჯერადი გატარებით ავტომატურ რეჟიმში  მაღალი ხარისხის  მიზნობრივი 

პროდუქტის (ბრიკეტი, პალეტი)  მიღება, პროდუქტის ფორმისა და ზომის (სიგრძე, დიამეტრი) 

ცვლილებაც. მოწყობილობის  კონსტრუქცია [GE P 2012 5648] საშუალებას იძლევა, ერთ აპარატში 

ერთდროულად, უწყვეტ რეჟიმში განხორციელდეს რამდენიმე ოპერაცია, კერძოდ - საწყისი 

მასალების მიწოდება და დოზირება, მათი შერევა, ტექნოლოგიურ მასად ჩამოყალიბება და 

ბრიკეტების ფორმირება. მისი გამოყენებით შესაძლებელია  ნებისმიერი ნახშირბადშემცველი 

მყარი ნარჩენის  (ნახშირი, ბიომასა) უტილიზაციით  საწვავი ბრიკეტების კომპაქტური, 

აპარატურული გაფორმებით მარტივი და ენერგოდამზოგი წარმოების ორგანიზება. 

2015 წლის გეგმით გათვალისწინებული იყო ბრიკეტირების მოწყობილობის მოდელის შექმნა, 

რომელიც უზრუნველყოფდა ნახშირბადშემცველი ნარჩენების ფართო სპექტრის უტილიზაციით 
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საწვავი ბრიკეტების ფორმირების  ტექნოლოგიური პროცესის დემონსტრირებას 20-40 კგ/სთ 

წარმადობით. 

საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული იქნა აღნიშნული წარმადობის მოწყობილობის ძირითადი 

ტექნოლოგიური კვანძებისა და კონსტრუქციული  ელემენტების პარამეტრები,  შედგენილი იქნა  

მუშა ნახაზები, მოძიებული იქნა შესაბამისი მასალები და  დამზადდა ცალკეული დეტალი. 

მიმდინარეობს მოდელის აწყობა.   ( etapis angariSi srulad ix.danarTSi 29). 

 

 

 

 

       I. 3. saxelmwifo grantiT (rusTavelis fondi) dafinansebული 

samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# proeqtis dasaxe-
leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

 
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

 
1. 
 
 
 

wyalbadis miReba 
membranul 
reaqtorSi axali 
Taobis 
katalizatorebiT 

  2014 – 2015 w.w. 

ssip S.rusTavelis 
erovnuli 

samecniero fondi 

Kkatalizis 
laboratoriis 
xelmZRvaneli teq. 
mecn. Aakad. 
doqtori 
v.baxtaZe 

 

v. mosiZe, 
d. ZanaSvili 

დღეისათვის    მიმდინარე      კვლევების     მიზანია     ბუნებრივი  აირის სინთეზ-აირად     

გადასამუშავებლად     ეფექტური და ეკოლოგიურად სუფთა ტექნოლოგიური პროცესების 

დამუშავება.    მიჩნეულია,   რომ    მომავალში წყალბადის    ენერგეტიკაში    მნიშვნელოვანი   

როლი   უნდა     შეასრულოს მემბრანულმა     რეაქტორებმა. სარეაქციო ზონიდან წყალბადის 

სეპარაცია საშუალებას მისცემს მოახდინოს ტექნოლოგიური პროცესის ინტენსიფიცირება, 

გაიზარდოს წყალბადის   თერმოდინამიკური    წონასწორული    გამოსავალი. 

 

 სახელმწიფო გრანტით     დაფინანსებული პროექტი ეხება მემბრანულ რეაქტორებში სუფთა 

წყალბადის მისაღებად   კატალიზატორების გამოყენებას     შედარებით დაბალ (400 – 600  oC  ) 

ტემპერატურებზე.   აღნიშნულ პროცესში, ისევე როგორც    ტრადიციულ   რეაქტორებში    
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მეთანის    დაჟანგვით ( წყლის ორთქლი, O2,   CO2   )  წყალბადის მიღებას აბრკოლებს 

სამრეწველო ნიკელის კატალიზატორების აქტივობაზე     კარბონიზაციის   მომწამვლელი 

გავლენა. ამ საკითხის გადაწყვეტის ერთ-ერთი გზაა სხვადასხვა კომპოზიციური 

შედგენილობის ოქსიდური კატალიზატორების გამოყენება.   ამ    მხრივ კარგი შედეგებია 

მიღებული მანგანუმისა   და კობალტის ოქსიდების შემცველ კატალიზატორებზე.  კატალიზის 

ლაბორატორიაში დამუშავებულია და მეთანის კონვერსიის პროცესში  შესწავლილია  

ალუმოკალციუმინა სარჩულზე  დაფენილი     4   Co -  Mn     კომპოზიციის    შემცველი 

კატალიზატორი.     სხვადასხვა შედგენილობის სარჩულებზე დამზადდა    კობალტ-მანგანუმის  

4  Co -  Mn    კატალიზატორის   ხუთი    ნიმუში,    რომელთა აქტივობა შემოწმდა ტრადიციულ 

ლაბორატორიულ რეაქტორში    მეთანის CO2   -ით კონვერსიის   პროცესში     CH4  / CO2    

თანაფარდობისას   1,0 : 1,5   და მეთანის მიმართ 500     სთ-1 მოცულობით    სიჩქარეზე.   

სარეაქციო    არეში ტემპერატურა იცვლებოდა 800  oC   -დან  500  oC   -მდე.  კატალიზატორის     

ხუთივე   ნიმუში    მემბრანულ    რეაქტორებში   მეთანის  CO2    -ით  კონვერსიის პროცესში 

გამოსაცდელად    გადაეცა იტალიის   ეროვნული კვლევითი   საბჭოს   მემბრანული   

ტექნოლოგიის ინსტიტუტს  (კალაბრიის  უნივერსიტეტი) 

 წინასწარი   შემოწმების   შედეგად,   იტალიის   მხარესთან   შეთანხმებით, შეირჩა 

კატალიზატორის   სამი  ნიმუში,   რომლებიც  გამოიცადა 550  oC ტემპერატურაზე     40-50  

საათის განმავლობაში  ( იხ. ცხრილი)    

 ცხრილი. მეთანის  CO2   -ით  კონვერსიის პროცესში 4Co-Mn   

 კატალიზატორების  ნიმუშების    (  I,  II, III )   აქტივობა 

   (CH4 : CO2    /1,0:1,5;      T   -   550  oC ;  W CH4  = 500 სთ  -1    , 

   ცდების ხანგრძლივობა  40 – 50 სთ) 

     
№ ნიმუში  კონვერტირებული   აირის    შემადგენლობა , მოც.. % 

H2 CO CH4 CO2 

   
I 

4Co-Mn  /CaO .2 Al2O3      28,4 29,6          14,0       28,0 

  
II 

4Co-Mn  /Mg Al2O4      26,3          26,5           16,2       31,0 

  
III 

4Co-Mn  /   .       - Al2O3      24,2          28,0           18,3        32,6 

 

ცდებმა აჩვენა   კობალტ-მანგანუმის კატალიზატორის   კარბონიზაციის მიმართ     მედეგობაზე   

მანგანუმის ოქსიდების დამამუხრუჭებელი როლი და მათი გამოყენების   პერსპექტიულობა 

მეთანის   CO2  -ით კონვერსიის პროცესში საშუალო- დაბალ (   500 – 600 o  K)   

ტემპერატურებზე.) 
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denis wyaroebisa-Tvis 
wyalbadis miRebis axali 
meTodi natriumis 
hipofosfitis gamoyenebiT 
da axali tipis O2-NaH2PO2 
saTbobis elementis damuSa-
veba (sagranto 
xelSekruleba  
# AR/10/3-171/14) 
 

(28.04.2015-28.04.2017) 

SoTa 
rusTavelis 
erovnuli 
samecniero 
fondi 

Uufr.mec.Tan. 
giorgi       
goreliSvili 
 

 p. nikoleiSvili,  
g.wurwumia, 
v. kveselava,  
r. kurtaniZe,  
n. qoiava 

Ggrantis pirveli etapis ZiriTadi Sedegebi 
samuSao adgilebi aRWurvilia eqsperimentuli saSualebebiT, Tavmoyrilia saWiro 
qimiuri reaqtivebi. dasaxuli amocanebis irgvliv Catarebulia samecniero-
sainformacio da sapatento Zieba. 

wyalbadis generaciisaTvis gaTvaliswinebulia natriumis hipofosfitis 
riformingi, ris Sedegad miiReba fosforis sxvadasxva marilis xsnari. amitom 
daJangvisas warmoqmnili naerTebis identifikaciisaTvis damuSavebulia 
hipofosfitis speqtrofotometruli gansazRvris meTodika. 

Mmeore etapis ZiriTadi Sedegebi: 

2 

 

 

დაბალტემპერატურუ

ლი გალვანური 

ალუმინირება 

 2015 

საქართველოს 

ინოვაციების და 

ტექნოლოგიების 

სააგენტო 

ნოდარ გასვიანი გულნარა ყიფიანი 

ლია აბაზაძე 

 

 

1. daproeqtda dabaltemperaturuli aluminirebis sapilote danadgari.  

2.proeqtis safuZvelze damzadda da gamoicada eleqtroqimiuri abazana. 

3.დazustda procesis teqnologiuri parametrebi (temperatura, anoduri da 
kaToduri denis simkvriveebi da xangrZlivoba. 

4. ენერგეტიკაში და სამშენებლო ინდუსტრიაში გამოყენებული ლითონური ნაკეთობების 

(მცირე ზომის ბრტყელი და რთულ პროფილიანი ქანჩების, ჭანჭიკების და სხვა 

ნაკეთობების ალუმინირების პროცესის ჩატარება გამსხვილებულ დანადგარზე. 

5.შესწავლილია არაორგანული და ორგანული დანამატების გავლენა ელექტროლიტის 

სტაბილორობაზე და დანაფარების ხარისხზე. 

6. ჩატარდა მიღებული ნიმუშების მეტალოგრაფიული, რენტგენოგრაფიული და ქიმიური 

ანალიზები, გამოიცადა კოროზია და თერმომედეგობაზე. 

7. ნიმუშები გადაეცათ ტესტირებისათვის დაინტერესებულ ორგანიზაციებს (შპს“ავანბეკი“) 
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natriumis hipofosfitis riformingiT miRebuli wyalbadi gamoyenebulia 
saTbobad saTbobis elementSi. cnobilia, rom H2PO2

¯-is daJangva mimdinareobs 
mxolod avtokatalizuri Tvisebebis mqone metalebze, magaliTad, paladiumze. 
amitom miznad davisaxeT dagvedgina H2PO2

¯-is eleqtroqimiuri aqtiuroba sxva 
SedarebiT iafi da ufro xelmisawvdomi eleqtroduli masalebis mimarT. aseT 
eleqtrodul masalad moviazreT kobalti. amisaTvis Catarebuli iyo natriumis 
hipofosfitis JangviTi procesis potenciostaturi kvleva sxvadasxva 
eleqtrodze. polarizaciuli gazomvebi Catarebuli iyo impulsuri 
potenciostatis ПИ-50-1.1 da programatoris ПР-8 saSualebiT. i-E mrudebis 
registraciisaTvis gamoyenebuli iyo orkoordinatiani TviTCamweri ПДА-4. 
eqsperimentebi Catarebuli iyo 250С. 

dadgenilia, rom paladiumze hipofosfit-ionis daJangvisas difuziis da 
ganmuxtvis stadiebi ar arian malitirebeli. xsnaris moreviT paladiumis 
zedapirze qemosorbirebuli H2PO2

¯-is nawilakis dafarvis xarisxi mcirdeba, 
xolo daJangvis produqtis warmoqmnis Sedegad mcirdeba anoduri deni, rac 
adasturebs imas, rom tute xsnarSi paladiumis eleqtrodze adgili aqvs H2PO2

¯-
is daJangvas. platinis eleqtrodis anodad gamoyenebis SemTxvevaSi H2PO2

¯-is 
daJangvas adgili ar aqvs. 

anoduri polarizaciuli da cikluri volt-amperuli meTodebis gamoyenebiT 

dadgenili iqna, rom Cven mier qimiuri gziT miRebuli kobaltis nawilakebiT 

modificirebuli eleqtrodi avlens katalizur aqtiurobas H2PO2
¯-is anoduri 

daJangvis reaqciis mimarT, rac saSualebas mogvcems SevcvaloT saTbobis 

elementSi ZviradRirebuli paladiumiani eleqtrodebi kobaltis Semcveli 

eleqtrodebiT. Pgranti gardamavalia - (28.04.2015-28.04.2017) 

 
 
4 
 
 
 
 

 
manganumis dioqsidisa da 
wyalbadis eleqtrosinTezi 
axali Taobis naxSirbaduli 
masalebis gamo-yanebiT  
qimiuri teqnologia sai-nJinro 
masalaT-mcodneoba 
04.2015-03.2017 
 

 
rusTavelis 
samecniero fondi 

   
J. qebaZe 

J.qebaZe 
T.CaxunaSvili 
c.gagniZe 
l.kakuria 
q.ugreliZe 
m.buTliaSvili 

Cveni proeqtiT Sesaswavlia eleqtroqimiuri procesis ZiriTadi 

produqtis_eleqtrolizuri manganumis dioqsidis miReba anodze. Sesabamisad, 

rogorc energetikuli, aseve procesis intensifikaciis, TvalsazrisiT 

eleqrtolizis anoduri procesi prioritetul mniSvnelobas iZens. Cveni kvlevis 

amave nawilSi miiReba pasuxi saeleqtrode masalebis mdgradobaze maRal (80-

1000C) temperaturaze. ukve Catarebuli masalebis koroziuli da fizikur-

meqanikuri Tvisebebis, gadaRebuli anoduri polarizaciuli mrudebis, agreTve 
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maTi konstruqciul SesaZleblobebis gaTvaliswinebiT, saanode masalad kvlevis 

am etapze SevarCieT naxSirbadul-boWkovani CaliCi. 
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liTium-ionuri 
akumulatorebis safuZvelze 
maRa-li simZlavris denis 
wyaroebisa-Tvis nanostruq-
turuli, modifi-cirebuli 
Spine-luri tipis -LiMxNi0.5-

xMn1.5O4 sakaTode masal-ebis 
SemuSaveba 
 
    04.2015-04.2016 

 
ssip SoTa 
rusTavelis 
erovnuli 
samecniero fondi 

 
 
 
qimiis 
mecnierebaT
a doqtori  
e.qaCibaia 

 
 
 
 
r.imnaZe,  
T.paikiZe, 
d.ZanaSvili, 
T.maCalaZe, 
e.kvaracxelia 

saangariSo periodSi ganxorciebuli iyo: 1. 0≤x≤0,4 intervalSi fazurad-sufTa, 

nanozomis LiMxNi0,5-xMn1,5O4 (M=Cr,Co) Spinelis nimuSebis miRebis pirobebis 

optimizacia; 2. madopirebel metalad (M) Al-isa da Cu-is gamocda; 3. Seswavlili 

iyo miznobrivi produqtis miRebis fizikur-qimiuri safuZvlebi; 4. SemuSavebuli 

iyoSpineluri naerTebis misaRebad praqtikaSi gamoyenebad zol-gel da sxva 

meTodebTan SedarebiT gamartivebuli, orstadiani meTodi. 

 

6 

მანგანუმის კარბონატული 

მადნებიდან 

წვრილდისპერსული 

ელექტროლიზური 

მანგანუმის დიოქსიდისა და 

იაფი წყალბადის 

ერთდროული მიღების 

პროცესების კვლევა, შიფრი -  

№ FR/109/9-220/13 

01.04.2015-01.10.2017 

 

სსიპ-შოთა 

რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო 

ფონდი 

თ. როყვა 

თ. როყვა,  

ნ. ბუთლიაშვილი,  

მ. ფაჯიშვილი 

 განისაზღვრა ელექტროლიზური მანგანუმის დიოქსიდის მიღების ოპტიმალური რეჟიმი; 

მიღებულ იქნა წვრილდისპერსული მანგანუმის დიოქსიდი და წყალბადი; დადგინდა 

პროცესის ოპტიმალური პარამეტრები და მახასიათებლები; შეირჩა ანოდური და კათოდური 

დენის სიმკვრივეები; მომზადდა ემდ-ის საკვლევ-საგამოცდო ნიმუშები და მიეცა სასაქონლო 

სახე; მიღებულ იქნა წყალბადი მაღალი დენით გამოსავლით. 
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 თანამედროვე საელექტროდე და 

საკონსტრუქციო მასალების ბაზაზე ახალი 

კონსტრუქციის გაზრდილი ხვედრითი 

წარმადობის ეკოლოგიურად უსაფრთხო 

ელექტროლიზერის დამუშავება, დამზადება და 

გამსხვილებულ მასშტაბში გამოცდა მანგანუმის 

დიოქსიდისა და წყალბადის ერთდროული 

მიღებით საქართველოს მანგანუმშემცველი 

ნედლეულიდან. საგრანტო ხელშეკრულება 

AR/121/3-170/14.  

I პერიოდის ანგარიში (28.04.2015-28.10.2015).  

მეცნიერების დარგი: ქიმიური ტექნოოგია. 

სამეცნიერო მიმართულება: საქართველოს 

წიაღისეულის გადა-მუშავება და ახალი 

მასალების მიღება. 

 28.04.2015-28.04.2017 

შოთა 

რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო 

ფონდი 

თემურ 

ჩახუნაშვილი,  

ტექნ. მეცნ. აკად. 

დოქტორი 

თ. როყვა,  

ჟ.ქებაძე,  
 

მანგანუმის დიოქსიდისა და წყალბადის მისაღები ელექტროლიზური აბაზანის ანოდად და 

კათოდად გამოსაყენებლი თანამედროვე საკონსტრუქციო მასალების – ტექნიკური ტიტანისა 

და საელექტროდე გრაფიტისაგან დამზადებულ საკვლევ ელექტროდებზე ჩატარდა 

პოლარიზაციული გაზომვები და დადგენილ იქნა მათზე მანგანუმის დიოქსიდის, 

წყალბადისა და ჟანგბადის გამოყოფის პოტენციალები, რომლებმაც შეადგინა მანგანუმის 

დიოქსიდისათვის 1,46–1,53 ვ, წყალბადისათვის -0,49÷-0,54 ვ, ჟანგბადისათვის 2,3-2,6 ვ. 

დამზადდა და ელექტროლიზის პროცესში გამოიცადა მანგანუმის დიოქსიდისა და 

წყალბადის მისაღები ორი დახურული ელექტროლიზური აბაზანა (2 და 14 ლიტრი 

ტევადობის).  

2 ლიტრიანი აბაზანის კორპუსი წარმოადგენდა თერმომედეგ მინას, ხოლო 14 ლიტრიანი 

აბაზანის კორპუსი დამზადებული იყო 10 მმ სისქის საკონსტრუქციო პოლიპროპილენისაგან. 

14 ლიტრიანი აბაზანის ანოდის მუშა ნაწილს წარმოადგენდა ერთ სიბრტყეში პარალელურად 

განლაგებული 5 მმ სისქისა და 30 მმ სიგანის ფირფიტები, ხოლო კათოდი დამზადებული იყო 

20 მმ სისქის მცირენაცრიანი საელექტროდე გრაფიტის ფირფიტებისაგან. კათოდის 

დენმიმყვანად გამოყენებული იყო მაღალლეგირებული უჟანგავი ფოლადი (ОХ23Н28М3Д3Т). 

ჩატარებულ ცდებში მუშა ხსნარის ტემპერატურა შეადგენდა 85÷98°C, ანოდური დენის 

სიმკვრივე 5÷10 მა/სმ2, აბაზანაში გამავალი დენის ძალა 3,0÷6,0 ამპერს, საშუალო ძაბვა 

აბაზანაზე – 1,9÷2,55 ვოლტს.  

ლაბორატორიულ ცდებში მიღებული დადებითი შედეგების საფუძველზე შემუშავდა 

ელექტროლიზის ოპტიმალური პირობები დახურული აბაზანისათვის: ტემპერატურა – 93-

98°C, ანოდური დენის სიმკვრივე 50÷100 ამპ/მ2, კათოდური დენის სიმკვრივე – 300÷400 ამპ/მ2, 

ძაბვა აბაზანაზე – 2,3-3,0 ვოლტი, მუშა ხსნარის შემადგენლობა: 30-40 გ/ლ გოგირდმჟავა, 100-

120 გ/ლ მანგანუმის სულფატი. ელექტროდები: ტიტანის ბაზაზე დამზადებული ახალი 

კონსტრუქციის ანოდი და ნახშირბადოვანი მასალის ბაზაზე დამზადებული ახალი 
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კონსტრუქციის კათოდი (იხ. განხორციელებული მეორე ამოცანის მოკლე აღწერა). 

ჩვენს მიერ დამუშავდა მანგანუმის დიოქსიდისა და წყალბადის მისაღები დახურული 

ელექტროლიზური აბაზანის ძირითადი კვანძების – ანოდისა და კათოდის ახალი ეფექტური 

კონსტრუქციები. ტექნიკური ტიტანის ბაზაზე დამზადებული პასივაციამედეგი ანოდი 

წარმოადგენს ერთ სიბრტყეში ერთმანეთისაგან 1–3 მმ მანძილზე პარალელურად 

განლაგებული 2–4 მმ სისქისა და 25–35 მმ სიგანის ტიტანის ფირფიტების ან 8–15 მმ 

დიამეტრის ტიტანის ღეროების ერთობლიობას, რომლებიც მექანიკური სიმტკიცისა და სხვა 

დადებითი თვისებების შეძენის მიზნით ერთმანეთთან დაკავშირებულია გარკვეული წესით 

განლაგებული შედუღების ნაკერებით. ანოდი ხასიათდება კომპაქტურობით, მცირე 

მასალატევადობით, მაღალი კოროზიული მდგრადობითა და პასივაციამედეგობით, 

გამოლექილი მანგანუმის დიოქსიდის მოხსნის სიადვილით, მუშაობის დიდი რესურსით.  

კათოდი წარმოადგენს ნახშირბადოვანი მასალისაგან, მაგალითად, საელექტროდე 

გრაფიტისაგან, დამზადებული ერთ სიბრტყეში პარალელურად განლაგებული ფირფიტებისა 

ან ღეროების ერთობლიობას, რომლებიც მექანიკური სიმტკიცის გაზრდის მიზნით ერთ 

კონსტრუქციად არის შეკრული ტეფლონისაგან დამზადებული სამაგრი დეტალებით. 

კათოდის დენმიმყვანს წარმოადგენს მრავალკომპონენტიანი ლეგირებული ფოლადისაგან 

დამზადებული კონსტრუქცია. კათოდი ხასიათდება მაღალი კოროზიული მდგრადობით და 

გაზრდილი მექანიკური სიმტკიცით.  

დამუშავებული კონსტრუქციის ანოდი და კათოდი გამოიცადა 14 ლიტრი მოცულობის 

დახურულ აბაზანაში მანგანუმის დიოქსიდისა და წყალბადის მიღებით. მიღებულია 

დადებითი შედეგები. მომზადებულია ორი საპატენტო განაცხადი სასარგებლო მოდელზე: 

ერთი ანოდისათვის, მეორე კათოდისათვის. 
 

 

 

 

 

II. 1. publikaciebi: 

ა) saqarTveloSi 

monografiebi 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 
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1 
 
 

N. Lekishvili,  
M. Rusia, 

 Rus. Gigauri.  
 

Arsenic and Stibium 
advanced compounds 
and materials with 
specific properties 

თბილისი ,  

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 
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dariSxanis da anTimonis zesufTa naerTis bazaze miRebulia kompozitiurი da 

specifikuri masalebi. monografiaSi Sesulia saqarTvelos dariSxanis madnebidan 
(𝐴𝑠4𝑆4, 𝐴𝑠4𝑆6 _ realgar-auripigmenti) miRebuli sabaziso produqti 𝐴𝑠2𝑂3 dawyebuli 
antibiokoroziuli masalebis [𝑅3𝐴𝑠𝑅] × 𝑅 = 𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙,  miRebamde 𝑎𝑟𝑦𝑙;     𝑥 = 𝐻𝑎𝑙.   maTi 
gamoyenebis areali didia Tanamedrove msoflio warmoebaSi. 

2 
 

გ.ცინცაძე 

მ.ცინცაძე 

თ. გიორგაძე 

ლითონებთან  

ციანატური, 

თიოციანატური და 

სელენოციანატური 

ნაერთები 

„საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი“ 

თბილისი 

128 გვ 

მონოგრაფიაში მოცემულია მეტალების კოორდინაციული ნაერთების ციანატო-, თიოციანატო- და 

სელენოციანატო ჯგუფებთან ფიზიკო-ქიმიური თვისებების, ХСNˉ-ს და СNОˉ-სEელექტრონული 

აღნაგობის, მეტალებთან ციანატო-, თიოციანატო-, სელენოციანატო- და ფულმინატური 

ჯგუფების კოორდინირების  წესისა  და მათი აღნაგობის შესახებ კვლევის შედეგები. 

მონოგრაფიაში ასევე მოცემულია გამოქვეყნებული სტრუქტურული მონაცემებისა და 

კოორდინირებული ციანატო- და ფულმინატო- ჯგუფების რხევების 

თეორიული (ნახევრადემპირიული)  ანალიზი.  

ნაერთების აღნაგობის შესახებ მონაცემები მიღებულია კვლევის თანამედროვე ფიზიკური და 

ფიზიკო-ქიმიური მეთოდების გამოყენებით. 

 

 

 

 

 

statiebi 

# avtori/ avtorebi 
statiis saTauri, 

Jurnalis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 
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1 T.marsagiSvili,  
g. tatiSvili, 
n.ananiaSvili, 
m.gaCeCilaZe, 
j.metreveli, 
g.mamniaSvili  

nikelis Termomede-
gi danafarebi 
aluminsa da mis 
Senadnobebze. 
 

t. 41, N3,  

gv. 184-187   

erovnuli 
akademiis 

„macne“. qimiis 
seria 

Tbilisi  

4 
 

 miRebulia nikelis Termomedegi danafarebi aluminsa da mis Senadnobebze, Cvens 
mier SemuSavebuli uSualo monikelebis eleqtrolitidan (miRebulia patenti). 
dadgenilia mocemul eleqtrolitSi nikelis eleqtrogamoleqvis procesis 
optimaluri parametrebi. Seswavlilia xvedriTi winaRobis temperaturaze 
damokidebuleba, nimuSis monotonuri gaxurebisas maT maRaltemperaturul 
(600°С) damuSavebamde da mis Semdeg. 

 
 
2 
 
 
 

g.goreliSvili, 
p.nikoleiSvili, 

g. wurwumia, 
v. kveselava, 
n. qoiava, 

i.mamaguliSvili 

“Camdinare wylebSi 
fenolisa da misi 
warmoebu-lebis 
minera-lizacia 
eleq-trofentonis 
da foto-eleq-tro-
fentonis 
meTodebiT” 
 saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuli akademiis 
macne, qimiis seria  

   
t. 41, # 1-2 

gv.121-130 
 
 

 
saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuli 
akademiis 
macne, 
 
Tbilisi 
 

 
10 
 
 
 

 fenoluri naerTebiT dabinZurebuli wylis gawmenda ganxorcielebulia 
Jangvis daxvewili procesebiT (Advanced Oxidation Processes – AOPs): 

eleqtrofentoniT (EF) da foto-eleqtro-fentoniT (PEF). pirvel SemTxvevaSi 
ZiriTadi damJangveli – hidroqsilis radikali (˙OH) miRebulia mebranuli 
filtr-presuli tipis eleqtrolizerSi gaz-difuziur eleqtrodze O2-is 2-
eleqtroniani aRdgeniT warmoqmnil H2O2-ze Fe2+-isdamatebiT da meore 
SemTxvevaSi ˙OH miRebulia kombinirebuli – EF-sa da ultraiisferi dasxivebis 
meTodiT (talRis sigrZe λ – 253 nm, 8 vt). organuli naerTebis degradaciis 
analizuri kontroli ganxorcielebulia Jangbadis qimiuri moTxovnilebis 
meTodiT (Chemical Oxigen Demand – COD). dadgenilia PEF-is upiratesoba EF-Tan 
SedarebiT. 100 mg/l organuli naerTebiT dabinZurebuli kaTolitis 60 wT-ani 

PEF meTodiT damuSavebis Semdeg gawmendis xarisxma (COD-is mixedviT) 

fenolisTvis Seadgina 97%, p-nitrofenolisTvis 95.7%, m-aminofenolisTvis 96.7%; 
eleqtroenergiis xarji 1 m3 wylis gasawmendad – 2.5 kvtsT. 
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3 
 

 

 

p.nikoleiSvili, 
r. kurtaniZe, 
v. kveselava, 
g. wurwumia, 
g.goreliSvili, 
n. qoiava 

“nanomilakovani TiO2 
katalizatoris 
sinTezi” 
saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuli akademiis 
macne, qimiis seria 

t. 41, # 1-2 
gv. 27-32 

 

saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuli 
akademiis 

macne,Tbilisi 
 

 

6 
 
 
 
 

 

 
 

 

eleqtroqimiuri impulsuri da mudmivi denis gamoyenebiT amoniumis    sulfatis, 
glicerinis da eTilenglikolis eleqtrolitebSi, romlebSic danamatis saxiT 
Setanili iyo amoniumis ftoridi, sxvadasxva Zabvaze Seswavlili da mirebuli 
iyo nanoganzomilebis(150-250 nm) milakovani struqturis mqone titanis dioqsidi. 

4 
 
 
 
 
 
 
 

П.Николеишвили, 

Г. Цурцумия, 

 В. Квеселава, 

Г.Горелишвили, 

М. Авалиани, 

Р. Куртанидзе, 

Д. Шарабидзе 
 

“Одновременный 

электросинтез 

окислителей – пероксида 

водорода, пербората 

натрия и гипохлорита 

натрия в мембранном 

электрохимичесмком 

реакторе” 
saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuli akademiis 
macne, qimiis seria 

t. 40, # 1 
gv. 24-31 

 

saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuli 

akademiis macne 
 

Tbilisi 

 
8 

 
 
 
 
 

 damuSavebulia originaluri membranuli eleqtroqimiuri reaqtori, romlis 
anodze miiReba natriumis hipoqloriti, xolo gaz-difuziur kaTodze –

wyalbadis peroqsidi an natriumis perborati (NaBO2H2O23H2O), romelic 
warmoiqmneba miRebuli wyalbadis peroqsidis urTierTqmedebiT kaTolitSi 
arsebul natriumis metaboratTan. samsaaTiani eleqtrolizis Sedegad H2O2 

(agreTve NaBO2H2O23H2O-is) da NaClO-is deniT gamosavalma Sesabamisad Seadgines 
68% da 72%. natriumis perboratis sinTzisaTvis eleqtroenergiis xvedriTma 
xarjma Seadgina 1.8 kvt sT kg-1, natriumis hipoqloritis – 3.6 kvt sT kg-1. 

 

5 

 

 

L. Gurchumelia,   Z. 

Khutsishvili,   L. 

Nadareishvili,  S. 

Tkemaladze.    

Elaboration of new types, 

halogen less, eco-safe fire-

extinguishing powders and 

evaluation of their 

efficiency.  Bulletin 

 2015,  vol. 9, 

 N 2. 

 Georgian 

Academy Press.G 

GTbilisi  

 

  5 

gv.65-70 

naSromSi aRwerilia ადგილობრივი მინერალური ნედლეულის საფუძველზე axali tipis, 
uhalogeno, ekologiurad usafrTxo, iafi da maRalefeqturi cecxlmaqri 
fxvnilebis damzadebisa da maTi efeqturobis Sefasebis gzebi. Ffxvnilebi mzaddeba 
mineraluri nedleulis meqanikuri SereviT da ar saWiroebs ZviradRirebuli, 
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halogenSemcveli hidrofobizatorebis damatebas. ris gamoc miRebuli fxvnilebi 

arian gacilebiT iafi importul analogebTan SedarebiT. შერჩეულია fxvnilebiს 

ოპტიმალური დისპერსულობა და დადგენილია ქრობის ოპტიმალური პირობები.   

 
6 
 
 
 

L. Gurchumelia, F. 

Bejanov,  M. 

Tsarakhov, Z. 

Khutsishvili,   L. 

Nadareishvili.  

 

 

 

 Development of    

technology for production 

of new types,  eco-safe, 

composite fire-

extinguishing and fire- 

protective materials. 
 

 
 
     - 
 
 

International 

conference – 

“Advenced 

materials and 

Technologies”Proc

eeding 2015. 

Tbilisi, Georgia. 

 

 180-184 

 

 
 

ნაშრომში აღწერილია ახალი, ეკოლოგიურად უსაფრთხო და იაფი  კომპოზიციური  ცეცხლმაქრი 

ფხვნილებისა და მათ საფუძველზე ახლი ტიპის  ცეცხლდამცავი საფარების დამზადების გზები. 

აღწერილი ტექნოლოგიები მნიშვნელოვნად განსხვავდება  აღნიშნული მასალების სერიული 

წარმოების ტექნოლოგიებისაგან.  ცეცხლმაქრი ფხვნილები მზადდება მხოლოდ ნედლეულის 

მექანიკური შერევით და არ საჭიროვებენ ძვირადღირებული ჰიდროფობიზატორების დამატებას. 

ხოლო ცეცხლდამცავი მასალები - მხოლოდ შემკვრელი მასალებისა (პოლიურეთანული  ფისები) 

და შემავსებლების (ჩვენს მიერ მიღებული ცეცხლმაქრი ფხვნილების)  მექანიკური შერევით და არ 

საჭიროებენ ძვირადღირებული ანტიპირენების შერევას. რაც განაპირობებს აღნიშნული 

მასალების დაბალ ღირებულებას იმპორტულ ანალოგებთან შედარებით.  

 
 
7 
 
 

L. Gurchumelia,  

O. Kutsnashvili,  

O. Tsiklauri, A. 

Chirakadze, 

K.Chigogidze, G. 

Chiradze. 
 

 

Geopolitical changes and 

new environmental 

challenges in the context of 

management of the 
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Seswavlilia LiMexNi0.5-xMn1.5O4 (Me-Cr, Co, 0≤x≤0.4) nimuSebis, rogorc liTium-ionuri 
akumulatorebis (lia) perspeqtiuli sakaTode masalebis, kristalizaciis procesi. 
Catarebuli kvlevebis Sedegebi amtkicebs, rom Li, Cr, Ni da Mn, agreTve, Li, Co, Ni da Mn 
acetatebis evTeqtikuri narevebis gamowvis temperaturis optimizaciiT 
SesaZlebelia fazurad-sufTa nanozomis LiMexNi0.5-xMn1.5O4 (Me=Cr, Co)-tipis kuburi 
struqturis Spineluri nimuSebis miReba. amasTan, ukve 2000C-ze fiqsirdeba 
struqturirebis dasawyisi, xolo 3500C-ze adgili aqvs Spineluri struqturis 
saboloo formirebas. 5000C-sa da 7000C-ze miRebuli nimuSebi Seesabameba fazurad-

sufTa nanozomis kubur Spinels (d~10÷25 nm). liTium-nikel-manganumiani Spinelis 

(LiNi0.5Mn1.5O4) qromiTa da kobaltiT dopirebam SeiZleba xeli Seuwyos ciklirebis 
dros SemuSavebuli Spinelebis stabilurobis gazrdasa da lia-s ganmuxtviTi 
tevadobis gaumjobesebas, rac potencialebis 5V ubanSi maTi gamoyenebis principul 
SesaZleblobaze miuTiTebs. SemuSavebuli nimuSebi SeiZleba saintereso iyos 
rogorc mZlavri energotevadi liTium-ionuri batareebis sakaTode masalebi. 
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აკადემია, 
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მადნეულის სპილენძის კოლჩედანური მადნის ფლოტაციური კონცენტრატის 1000 0C-მდე 

თერმული დამუშავების პროცესში მიმდინარე ძირითადი მყარფაზური რეაქციების დაზუსტების 

მიზნით ჩატარებულიას მისი ტერმოგრავიმეტრიული კვლევა, გათვლილიას სავარაუდო 

რეაქციების თერმოდინამიკური პარამეტრები ( ∆H, ∆S, ∆G, სტანდარტულ პირობებში და მათი 

წონასწორობის კონსტანტები ტემპერატურის აღნიშნულ დიაპაზონში. 

10 m. avaliani da 
sxv   

Inorganic Polymers 

Double Condensed 

Phosphates of mono- and 

polyvalent Materials-

General overview 

 

International conference 

“Inovative technologies in 

metallurgy and materials 

science” july 16-18 

 
 
- 

saqarTvelos 
teqnikuri 
universitetis 
gamomcemloba 
saqarTvelo 

6 
  229gv. 
 
(gv. 124-128)   

araorganuli polimerebi - kondensirebuli fosfatebi mravali  unikaluri da 
saintereso TvisebebiT gamoirCeva; isini araorganuli polimerebis klasia, 
romelTac gansakuTrebulad mdidari da rTuli qimuri buneba gaaCniaT da 
saintereso Tvisebebis mravalferovani speqtri axasiaTebT, rac ganapirobebs maTi 
gamoyenebis farTo perspeqtivebs - foto- da katodluminescentur masalebad,  
maRal-efeqtur, ekologiurad sufTa  katalizatorebad, macementebel, Semkvrel 
agentebad da sxva. 
11 m. avaliani da 

sxv   
General Overview of 

Synthesis and properties 

of a new group of 

inorganic Polymers-  

Double Condensed 

Phosphates 
 
International conference 

of advanced materials and 

Technologies, 21-23 

october 

 saqarTvelos 
teqnikuri 
universitetis 
gamomcemloba 
saqarTvelo 

5 
229 

gv. 240-245)   

 

Cvens mier SemuSavebuli meTodikiT 120-130-dan 310℃ Catarebulia sistematuri kvleva 
sistemebSi MI

2O-MIII
2O3-P2O5-H2O da miRebulia metad saintereso axali kondensirebuli 

ormagi fosfati. Mmotanilia cxrilebi da detaluri monacemebi sinTezis 
optimaluri pirobebis, naerTebis Sedgenilobis da struqturuli agebulebis 
Sesaxeb. Gganzogadoebulia monacemebi Cvens mier dRemde sinTezirebuli araorganuli 
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polimerebis Sesaxeb. 

 

12 
 

 

marine avaliani 
boris furcelaZe 
marinaGgvelesiani 
eTeri SoSiaSvili 
nana barnovi 

Apropos of Inorganic 
Polymers- 
Condensed Phosphates 
and Spheres of their 
Applications (in engl.)  

t. 41, N3; 

2015w. 
 
 

saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuli 
akademiis 
„macne“. qimiis 
seria 

gv. 227-231  
 

 
 

 
ukanaskneli sami-oTxi aTwleulis manZilze kondensirebuli fosfatebis qimiis 
swrafi ganviTareba  ganpirobebulia analizis da sinTezis progresuli meTodebis 
danergviT, araorganuli polimerebisadmi mzardi interesiT da mniSvnelovani 
miRwevebiT kristaloqimiis dargSi. swored bolo wlebSi iqna miRebuli da 
aRwerili axali mravalricxovani oligofosfati, polifosfati, ormagi 
kondensirebuli fosfati da ciklofosfati, iqneba es ormagi tetra-, heqsa-, oqta- 
Tu dodekafosfati. Cvens mier pirvelad iqna sinTezirebuli da Seswavlili 
polivalenturi metalebis 60-ze meti ormagi kondensirebuli fosfati, romlebic 
Seicaven agreTve erTvalentian kaTions. isini xasiaTdebian mTeli rigi saintereso 
da mniSvnelovani TvisebebiT, rac ganapirobebs maT gamoyenebas teqnikis Tu 
mrewvelobis sxvadasxva sferoSi, aseve yofacxovrebaSi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 b. furcelaZe,  

T. Wyonia,  
m. avaliani,  
e. SoSiaSvili,  
i. CxaiZe, 
m. svaniZe, z. 
samxaraZe, n. 
barnovi;  

manganumis 
koncentratebis 
miReba.  
 
saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuli akademiis 
„macne“. qimiis seria, 

t. 41, N3; 2015. saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuli 
akademiis 
„macne“. qimiis 
seria, 

gv. 300-303 
 

 
naSromSi ganxilulia manganumis koncentratebis miRebis meTodi, romlis drosac 
gamoyenebulia manganumis oqsidebis aRdgena xis naxerxiT SedarebiT dabal 
temperaturaze gogirdmJavis areSi. 
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14 r.CageliSvili,  
c. gagniZe,  
b. furcelaZe,  
m. avaliani,  
m. gvelesiani  

TioSardovanas 
oqroSemcveli 
xsnarebidan 
eleqtroqimiuri 
meTodiT oqros 
gamoyofis procesis 
Seswavla 
saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuli akademiis 
„macne“. qimiis seria 

t. 41, N3; 2015. saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuli 
akademiis 
„macne“. qimiis 
seria, 

gv. 295-299 

 
dadgenilia oqroSemcveli TioSardovanas mJava xsnarebidan oqros amosaRebad 
eleqtroqimiuri meTodis gamoyenebis perspeqtiuloba; eqsperimentulad gamocdilia 
Cvens mier konstruirebuli eleqtrolizeri naxSirboWkovani masalis 
maRalganviTarebuli (moculobiTi-forovani) zedapiris mqone kaTodiT, romelic 
uzrunvelyofs xsnaridan oqrosa da vercxlis maqsimalur gamoyofas. oqroTi da 
vercxliT gajerebuli naxSirboWkovani eleqtrodebi eqvemdebareba regeneracias da 
SesaZlebelia maTi xelmeored gamoyeneba. 
15 
 

T.CaxunaSvili,  
T. ooyva,  
J.qebaZe, 
T.mestviriSvili, 
m.dadunaSvili, 
n.buTliaSvili, 
z.vawaZe 

saqarTvelos 
manganumis Semcveli 
sawarmoo narCenebis 
qimiuri-teqnologiu-
ri gadamuSaveba 
 
saerTaSoriso konfe-
rencia 
,,araorganuli 
masalaTmcodneobis 
Tanamedrove 
teqnologiebi da 
meTodebi” 
moxsenebaTa krebuli 

20-24 aprili, 
2015w. 
 

Tbilisi, 
saqarTvelo 

6 

Seswavlilia saqarTvelos manganumSemcveli nadnebis gadamuSavebis narCenebis 
mdebareoba da raodenoba. ganxilulia maTi Semdgomi gadamuSavebis gzebi da 
meTodebi; 
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რ.გიგაური, 

ნ.ბიჭიაშვილი, 

დ.ბაღათურია. 
 
 
 
 
 

საქართველოს 

რეგიონების რაჭა-

სვანეთის დარიშხან-

შემცველი მადნების 

წარმოების ნარჩენების 

მონიტორინგი და 

რემედიაციის 

შესაძლებლობები.  

saq. qimიის  Jurnali  

#1. t. 15. 
 
 
 
 
 
 
 

Tbilisi, 

universali. 

 
 
 
 
 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 
raWa-svaneTis dariSxanSemcveli narCenebidan dariSxanis zesufTa naerTebis 
warmoebis SesaZleblobebi. maTi gamoyenebis areali nanomasalebis da da 
nanoteqnologiebi, antihelmentebis saxiT veterinariaSi, farmakopeaSi, 
antikoroziuli masalebis warmoebaSi da sxva. 

 

 
17 E. Kachibaia, R. 

Imnadze, T.Paikidze, 

D. Dzanashvili, T. 

Machaladze, E. 

Kvaratskhelia 

Phase Composition, 

Structural Characteristics 

and physicochemical 

Properties of LiMexNi0.5-

xMn1.5O4 Type Compounds 

(Me = Co, Cr,), as Cathode 

Materials for Li-ion Bataries. 

საქართველოს 

მეცნიერებათა ეროვნული 

აკადემიის მაცნე, ქიმიის 

სერია. 

41, # 1 – 2 
 

Tbilisi 7 

 
სტატიაში განხილულია LiMexNi0.5-xMn1.5O4-ის (Me = Co, Cr,),  ტიპის ნაერთების, როგორც  Li-იანი 
ბატარეიების საკათოდე მასალების ფაზური შედგენილობა და სტრუქტურული მახასიათებლები. 
18 
 
 
 

რ. ჩაგელიშვილი, 

ც.გაგნიძე,  
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მ. გველესიანი,  

მ. ნადარეიშვილი. 
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ეროვნული აკადემიის 

მაცნე.ქიმიის სერია. 2015, 

ტ. №  ,გვ. 

№1-2 , 2015 Tbilisi 

საქართველოს 

ეროვნული 

აკადემიის 

მაცნე.ქიმიის 

სერია. 
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Seswavlilia oqroSemcveli Raribi xsnarebidan oqros amoRebis eleqtrolizuri 
meTodi kaTodad naxSirbadboWkovani masalis gamoyenebiT.          
Kkonstruirebulia da agebulia eleqtroqimiuri reaqtori aRniSnuli procesisaTvis. 
Catarebuli eqsperimentebis safuZvelze dadgenilia oqroSemcveli TioSardovanas 
MmJava xsnarebidan eleqtroqimiuri meTodiT oqros amoRebis optimaluri pirobebi. 
naxSirbadovan kaTodze aRniSnuli meTodiT SesaZlebelia Raribi xsnarebidan oqros 
amoReba 96-98%-iT. 

 

 
19 
 

T.R. Chelidze, 

 L.G. Enukidze, 

M.V.Chankashvili, 

T.Zh. Loladze 
 

Content of Heavy Metals 

in Animal Hair and its 

Relation with Ecological 

State of the Pastures in 

Tetritskaro Municipality 

of Georgia.  

Annals of Agrarian 

Science 

2015, v. 13, #2. Tbilisi pp.67-72 

 

saqarTvelos TeTriwyaros municipalitetSi arsebul cxovelTa bewvSi mZime 
metalebis Semcveloba da maT safuZvelze saZovrebis ekologiuri mdgomareobis 
dadgena. 
samuSao eZRvneba TeTriwyaros municipalitetSi arsebul cxovelTa bewvSi, kerZod 
Zroxis bewvSi mZime liTonebis (spilenZi, tyvia, TuTia da kadmiumi) Semcvelobis 
gansazRvras gazafxulze da Semodgomaze. kvlevebi warmoebda diferencialur-
impulsuri polarografiuli meTodiT. naCvenebi iqna, rom aRniSnuli 
mikroelementebis raodenobrivi Semcveloba Zroxis bewvSi mcirdeba gazafxulidan 
Semodgomamde saSualod 1.5-2-jer. aRsaniSnavia, rom gamokvleuli Zroxebis bewvSi 
mZime liTonebis Semcveloba ar aRemateba saerTaSoriso standartebs. 
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r.TuSuraSvili 
m.fanCviZe 
c.basilaZe 
g.xideSeli 
g.SaniZe 
m.mamardaSvili 
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Oozonis gamoyeneba 
zogierTi kulturis 
Teslebis aRmocenebis 
da zrdis 
intensificirebis 
mizniT 
saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuli akademiis 

tomi 41, #4, 
gadacemulia 
dasabeWdad 

Tbilisi 3 
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macne, qimiis seria  

Seswavlilia ozonis gavlena zogierTi sasoflo-sameurneo kulturis (kitris da 
pomidoris) Teslebze maTi aRmocenebis intensificirebisa da mosavlianobis gazrdis 
mizniT. dadgenilia, rom ozonirebuli wyliT da ozon-haeris nakadiT am 
kulturebis Teslebis damuSaveba axdens maTi aRmocenebis intensificirebas, rac 
gamoixateba rogorc mcenareTa foTlebis ufro met farTobSi, aseve ufro met 
simaRleSi. es miuTiTebs ozonis gamoyenebis perspeqtiulobaze soflis meurneobaSi, 
kerZod meTesleobaSi.    
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b.furcelaZe,   
m. svaniZe, 
e.SoSiaSvili,  
m. avaliani, 
i. CxaiZe,  
l. baRaTuria,  
z. samxaraZe 

manganumis dioqsidis 
miReba WiaTuris 
oqsiduri madnebidan 
gogirdovani airis 
gamoyenebiT; 
saqarTvelos qimiuri 
Jurnali  

 

gadacemulia 
dasabeWdad  
 

 

Tbilisi 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

naSromSi motanilia WiaTuris oqsiduri madnebidan manganumis dioqsidis miRebis 
xerxi gogirdovani    airis gamoyenebiT, aseve sulfaturi xsnarebis daJangva 
ozonis saSualebiT. warmoqmnili produqti – γ modifikaciis manganumis dioqsidi  
avlens maRal eleqtroqimiur aqtivobas.  
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b.furcelaZe,  
m. svaniZe, 
e.SoSiaSvili, 
i. CxaiZe, 
r. CageliSvili, 
z. samxaraZe  

 

manganumis sulfatis 
miReba WiaTuris 
manganumis Slamebi-
dan gogirdovani 
airisa da gogird-
mJavas erToblivi 
moqmedebiT.  
 
saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuli 
akademiismacne;qimiis 
seria 

t. 41, № 3, gv. 

182-183, 2015 w.  
 

 

Tbilisi;  

საქართველოს 

მეცნიერებათა 

ეროვნული 

აკადემიის 

გამომცემლობა 
 

2 

 
naSromSi ganxilulia manganumis sulfatis miReba manganumis madnebis gamdidrebis kudebis - 

dabalxarisxovani  manganumSemcveli Slamebis qimiuri gadamuSavebiT. procesi xorcieldeba  

gogirdmJavasa da gogirdovani airis erTdrouli gamoyenebiT, ris Sedegadac gamoiricxeba 

maRaltemperaturuli aRdgeniTi procesi. 
23 
 

b.furcelaZe,  
m. avaliani, 

manganumis 
koncentratebis 

t41 #3, 2015 Tbilisi;  

საქართველოს 

300-303 
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m. svaniZe, 
e.SoSiaSvili,  
z. samxaraZe,  
n. barnovi   

miReba. 
saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuli akademiis 
macne; qimiis seria 

მეცნიერებათა 

ეროვნული 

აკადემიის 

გამომცემლობა 
 

 
naSromSi ganxilulia manganumis koncentratebis miRebis meTodi, romlis drosac gamoyenebulia 

manganumis oqsidebis aRdgena naxerxiT SedarebiT dabal temperaturaze gogirdmJavis areSi. 
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z. samxaraZe, 
b.furcelaZe,  
e. cxakaia   

saqarTvelos 
bunebrivi sasmeli 
wylebis mdgomareoba 
regionebSi. 
saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuli akademiis 
macne; qimiis seria 

 
t.41. #1-2,  
gv.9-12, 
2015 

Tbilisi;  

საქართველოს 

მეცნიერებათა 

ეროვნული 

აკადემიის 

გამომცემლობა 
 

3 

SeswavliliasaqarTvelos regionebis bunebrivi sasmeli wylebi, maTSi ganisazRvra 
metalebis da baqteriebis Semcveloba, dadginda, rom wylebi dabinZurebulia 
Escherichia coli-s baqteriebiT, mZime metalebis raodenoba ki aWarbebs zRvrulad 
dasaSveb normebs. 

 

25 გ.ცინცაძე 

მ.ცინცაძე 

ნ.გეგეშიძე 

დ.ლოჩოშვილი 

ლ.სხირტლაძე 

ნ.ენდელაძე 

თ.ტურიაშვილი 

 

გამხსნელის გავლენა 

დიმეთილაცეტამიდის 

კომპლექსწარმოქმნის 

უნარზე 

საქართველოს 

ქიმიური 

ჟურნალი, 15(1) 

2015   

 4 

ქვანტურ-ქიმიური მეთოდით AM1 გამოთვლილია  დიმეთილაცეტამიდის ენერგეტიკული, 

გეომეტრული და სტრუქტურული მახასიათებლები. ელექტრონული სტრუქტურის მიხედვით 

დადაგენილია გამხსნელის გავლენა ლითონებთან მისი კომპლექსწარმოქმნის უნარზე.    

26 ა.მაგერამოვი 

მ.ცინცაძე 

ს.გაჯიევა 

ჯ.ალიკბეროვი 

ფ.ბახმანოვა 

ფ.ჩირაგოვი  

ბისმუტი(III)-ის 
კონცენტრირება თიოშარ-
დოვანას ფრაგმენტების 
შემცველი 
ხელატწამომქმნე- 

ლი სორბენტით. 

საქართველოს 
ქიმიური 
ჟურნალი, 15(1) 
2015 

 4 
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სინთეზირებულია სორბენტი სტიროლთან მალეინის ანჰიდრიდის პოლიმერის საფუძველზე, 

რომელიც თიოშარდოვანას ფრაგმენტებს შეიცავს. აგებულია სინთეზირებულ სორბენტთან 

ბისმუტის სორბციის იზოთერმა და განსაზღვრულია კონცენტრირების ოპტიმალური 

პირობები.  ოპტიმალურ პირობებში ბისმუტ (III)-ის იონების ამოწვლილვის ხარისხი აჭარბებს 

95%. შესწავლილია  სორბენტიდან ერთნაირი კონცენტრაციის სხვადასხვა მინერალური 

მჟავების (HClО4, H2SО4, HNО3, HCl) გავლენა  ბისმუტი(III)-ის დესორბციაზე. ექსპერიმენტის 

შედეგების მიხედვით ბისმუტი(III-)-ის მაქსიმალური დესორბცია მიმდინარეობს 

მარილმჟავაში.   

27 Kh.Gogaladze 

L.Chakvetadze 

M.Tsintsadze 

T.Farkas 

B.Chakvetadze 

 

Effect of Basic and Acidic 

Additives on the 

Separation of Some Basic 

Drug Enantiomers on 

Polysaccharide-Based 

Chiral Columns With 

Acetonitrile as Mobile 

Phase 

 

ფარმაციის და 
ბიოსამედიცინო 
ანალიზის 
ჟურნალი 

26-ე 
საერთაშორისო 
სიმპოზიუმი 
ფარმაციაში და 
ბიოსამედიცინო 
ანალიზში 

 3 

კვანტურ-ქიმიური ნახევრადემპირიული AM1 მეთოდით გამოთვლილია 

იზონიკოტინჰიდრაზიდის ენერგეტიკული, გეომეტრიული და სტრუქტურული მახასიათებლები. 

მათი საშუალებით გარკვეულია ლითონებთან მისი კომპლექსწარმოქმნის უნარიანობაზე 

გამხსნელის გავლენა. დადგენილია ლითონებთან იზონიკოტინჰიდრაზიდის კოორდინირების 

წესი, რაც დადასტურებულია მრავალრიცხოვანი ექსპერიმენტული მონაცემებით. 

 

28 
 
 
 
 
 

 

თ.ცინცაძე მ.ცინცაძე 

ნ.გელოვანი 

ნ.ბოლქვაძე 

ე.თოფურია 

დ.ლოჩოშვილი 

   

ფარმაცევტულ 

პრეპარატთან 

კომპლექსწამოქმნის 

უნარიანობაზე 

გამხსნელის გავლენის 

კვანტურ-ქიმიური 

შესწავლა. 

1.ანტიტუბერკულიოზუ

რი პრეპარატი-

იზონიკოტინჰიდრაზიდ

ი (ტუბაზიდი) 

საქართველოს 

ქიმიური 

ჟურნალი, 15(2) 

2015   

 4 

შესწავლილი იყო პოლისაქარიდის ენანტიომერული დაყოფა 16 საბაზისო სამედიცინო 

ერთეულზე, რომელიც დაყრდნობილი იყო მჟავა სელექტორებზე. გამოყენებული იქნა 

აცეტონიტრილი, როგორც მობილური ფაზა ძირითადი როლის გათვალისწინებით მჟავური 

დანამატებით და ელუციური კანონზომიერებით. გამოკვლეული იქნა ქირალური 
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სელექტორები, კერძოდ ამილოზა, ფენილკარბონატზე დაყრდნობილი, რომელიც უფრო 

ხშირად მიუთითებს ქირალური აღიარების უნარიანობას ცელულოზასთან შედარებისას 

ფენილკარბონატის ჯგუფიდან. საინტერესო დაკვირვებას ჰქონდა ადგილი ჭიანჭველამჯავას 

გამოყენებით ენანტიომერების დადგენას და მისი ელუციური კანონზომირებას ზოგიერთ 

მედიკამენტურ პრეპარატზე.  

29 თ.ცინცაძე  

ი.გველესიანი 

ნ.კილასონია 

თ.გიორგაძე  

მ.ცინცაძე 

2,6-დიეთილ-4,8-

დიმეთილ-2,4,6,8-

ტეტრააზაბიციკლო[3,3,0] 

ოქტანდიონ -3,7-ის 

(ალბიკარის) 

კომპლექსწარმოქმნის 

უნარზე გამხსნელის 

გავლენის კვანტურ-

ქიმიური შესწავლა 

საქართველოს 

ქიმიური 

ჟურნალი, 15(2) 

2015   

 4 

კვანტურ-ქიმიური  AM1 მეთოდით გამოთვლილია 2,6-დიეთილ-4,8-დიმეთილ-2,4,6,8-

ტეტრააზაბიციკლო [3,3,0] ოქტანდიონ-3,7-ის (ალბიკარის) ენერგეტიკული, გეომეტრიული, 

ელექტრონული და სტრუქტურული მახასიათებლები სხვადასხვა გამხსნელებში. 

დახასიათებულია ამ მოლეკულის მეტალებთან კომპლექსწარმოქმნის უნარი. 
 

30 გ.ცინცაძე 

მ.ცინცაძე 

ნ.გეგეშიძე 

მ.მამისეიშვილი 

მ.კერესელიძე 

დ.ლოჩოშვილი 

გამხსნელის გავლენა 

N,N-

დიმეთილფორმამიდის 

კომპლექსწარმოქმნის 

უნარზე 

საქართველოს 

ქიმიური 

ჟურნალი, 15(2) 

2015   

 5 

ქვანტურ-ქიმიური მეთოდით AM1 გამოთვლილია  N,N-დიმეთილფორმამიდის 

ენერგეტიკული, გეომეტრული და სტრუქტურული მახასიათებლები. ელექტრონული 

სტრუქტურის მიხედვით დადგენილია გამხსნელის გავლენა ლითონებთან მისი 

კომპლექსწარმოქმნის უნარზე. ლითონის კოორდინირების წესის მიხედვით კვანტურ-

ქიმიური გათვლებისა და რენტგენოსტრუქტურული ანალიზის შედეგები ემთხვევა 

ერთმანეტდ (როგორც სხვა ამიდების უმრავლესობა N,N-დიმეთილფორმამიდის მოლეკულა 

კოორდინირდება ლითონებთან კარბოქსილის ჯგუფის ჟანგბადის ატომის მეშვეობით). 

 

 

31 თ.ცინცაძე 

ი.გველესიანი 

ნ.კილასონია 

ა.მამულაშვილი 

ნ.თაბუაშვილი 

დ.ლოჩოშვილი 

გამხსნელის გავლენა 

კარბამიდის 

(შარდოვანას) 

კომპლექსწარმოქმნის 

უნარზე 

საქართველოს 

ქიმიური 

ჟურნალი, 15(2) 

2015   

თბილისი 6 
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ქვანტურ-ქიმიური მეთოდით AM1 გამოთვლილია  კარბამიდის (შარდოვანას) ენერგეტიკული, 

გეომეტრული და სტრუქტურული მახასიათებლები. ელექტრონული სტრუქტურის მიხედვით 

დადაგენილია გამხსნელის გავლენა ლითონებთან მისი კომპლექსწარმოქმნის უნარზე. 

 

 

 
32 
 
 

Г.А.Цагарели 

Ш.М.Махатадзе 

Н.Г.Майсурадзе 

Л.Г.Бацанадзе 

Конденсаторные 

свойства анодных 

плёнок диоксида 

марганца, полученных 

из растворов, 

содержащих ионы 

железа 

საქარტველოს 

მეცნიერებათა 

აკადემიის 

მაცნე,ქიმიის 

სერია. 2015,№4 

თბილისი 3 

Fe2+იონების შემცველი ხსნარებიდან მიღებული მანგანუმის დიოქსიდის ფირების, სისქით 100, 200 

და 300 ნმ, ელექტროქიმიური მდგრადობა შევისწავლეთ ციკლური ვოლტამპერომეტრიის 

მეთოდით. მეათასე ციკლის შემდეგ  100 და 200 ნმ სისქის ფირების ციკლური ვოლტამპეროგრამა 

პრაქტიკულად არ იცვლიდა ფორმას, ხოლო ტევადობის დანაკარგი 10 % შეადგენდა.  300 ნმ 

სისქის ფირის ტევადობის დანაკარგი ანალოგიურ პირობებში 35 % უდრიდა, ამასთან მრუდის 

ფორმა მკვეთრად იცვლებოდა. Fe2+ იონების Fe3+ იონებით ჩანაცვლება იწვევდა ფირების 

ტევადობის ზრდას 25-30 %-ით. 

 
33 

 

 

 

 

თ. როყვა,  

თ. ჩახუნაშვილი,  

დ. ძანაშვილი, 

 ნ. ბუთლიაშვილი 

და სხ. 

 
 

აზოტმჟავა 

ელექტროლიტებიდან 

წვრილდისპერსული 

ელექტროლიზური 

მანგანუმის დიოქსიდის 

მიღების პროცესის 

კვლევა.  

საქ. მეცნიერებათა 

ეროვნული აკადემიის 

მაცნე, ქიმიის სერია. 

ტ.41, №3. 2015. 

 

 

 

 

 

თბილისი 
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შესწავლილია წვრილდისპერსული ელექტროლიზური მანგანუმის დიოქსიდის აზოტმჟავა 

ელექტროლიტებიდან მიღების პროცესი. დადგენილია ელექტროლიზის ოპტიმალური რეჟიმი, 

ემდ-ის მიღების პირობები და განსაზღვრულია მისი გამოყენების სფეროები 
34 

 
 

თ. როყვა, თ. 

ჩახუნაშვილი, დ. 

ძანაშვილი, ნ. 

ბუთლიაშვილი და 

სხ.  

მანგანუმის კარბონატუ-

ლი მადნის აზოტმჟავუ-

რი მეთოდით გამოტუტ-

ვის პროცესის და პირო-

ბების კვლევა.  

სამთო ჟურნალი. 

№ 1(34), 2015 

 

 

თბილისი 
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განხილულია მანგანუმის კარბონატული მადნის აზოტმჟავური მეთოდით გამოტუტვის პროცესი; 

დადგენილია ტემპერასტურის, პროცესის ხანგრძლივობის, მჟავის კონცენტრაციისა და მორევის 

ინტენსიურობის გავლენა გამოტუტვის პროცესზე და მანგანუმის ამოღების ხარისხზე.  

 
35 

 

 
 

T. royva,  
T. CaxunaSvili,  
d. ZanaSvili,  
n. buTliaSvili  
da sx. 

წვრილდისპერსული 

ელექტროლიზური 

მანგანუმის დიოქსიდის 

რენტგენოფაზური და 

თერმოქიმიური კვლევა. 

საქ. მეცნიერებათა 

ეროვნული აკადემიის 

მაცნე, ქიმიის სერია. 

გადაცემულია 

გამოსაქვეყნებლად 

 

 

 

 

თბილისი 

 

 

 

 

რენტგენოფაზური და თერმოგრავიმეტრული ანალიზის მეთოდით შესწავლილია მანგანუმის ( ) 

ნიტრატის აზოტმჟავური ხსნარებიდან ელექტროლიზის გზით მიღებული მანგანუმის 

დიოქსიდის ფაზური შედგენილობა.       

36 Tengiz maCalaZe, 
madona samxaraZe, 
nino kaxiZe 

mineral dolomitis 
disociaciis Termo-
gravimetruli kvleva. 
 
saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuli akademiis 
macne, qimiis seria 

2015, t.41, #1-2 saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuli 
akademiis 
stamba; 
Tbilisi, 
rusTavelis 
gamziri 52  

 

Termogravimetruli meTodiT Seswavlilia mineral dolomitis disociaciis 
procesi. dadgenilia gaxurebis siCqare da wnevis gavlena disociaciis procesze. 
37 Т.В.Роква, 

Т.А.Чахунашвили, 

Д.И.Дзанашвили, 

Т.Е.Мачаладзе 

Исследование процесса 

получения мелкодис-

персного 

электролитичес-кого 

диоксида марганца из 

азотнокислых 

электролитов. 
saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuli akademiis 
macne, qimiis seria 

2015, t.41, #3 saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuli 
akademiis 
stamba; 
Tbilisi, 
rusTavelis 
gamziri 52  

 

Seswavlilia wvrildispersiuli eleqtrolizuri manganumis dioqsidis azotmJava 
eleqtrolitebidan miRebis procesi. dadgenilia eleqtrolizis optimaluri reJimi, 
emd-is miRebis pirobebi da gansazRvrulia misi gamoyenebis sferoebi. 

 
38 ვ.ბახტაძე 

ვ. მოსიძე 

ნ.ხარაბაძე 

CO -ს დაჟანგვის 

კატალიზატორების 

აქტივობაზე 

ტ.15, №1 

 

 

საქართველოს 

ქიმიური 

საზოგადოება, 

სამი 
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დ. ძანაშვილი 

რ. ჯანჯღავა 

მ.ფაჯიშვილი 

ნ .ჩოჩიშვილი 

პალადიუმის 

კონცენტრაციისა და 

აღმდგენელის გავლენა. 

„საქართველოს ქიმიური 

ჟურნალი“ 

 

     2015 

თბილისი 

dinamikur saadsorbcio danadgarze Catarda  wyalbadiT   adsorbciuli gazomvebi.   

CO   -s  daJangvis katalizatoris aqtivobaze, dispersulobasa da xvedriTi da 
aqtiuri zedapirebis sidideebze Pd- is koncentraciisa da  aRmdgenelebis (H2, 
amiakiani wylisa da formiatis xsnarebi)  gavlenis gansasazRvravad NnaCvenebia,  rom  
400 0С  temperaturaze wyalbadiT aqtivaciisas mTavrdeba metalisa da aqtiuri 
zedapiris formirebis procesi.   Pd- is nawilakebis dispersulobis  mudmivi  

mniSvnelobisas  - 29 – 34 Å, SeiniSneba     pirdapirproporciuli damokidebuleba 
katalizatorSi metalis Semcvelobasa da aqtiuri zedapiris sidideebs Soris.  

 
39 v.gvaxaria 

a.WiraqaZe 
o.wiklauri 
j.axvlediani 

meoradi 
resursebis 
industria 
 
saqarTvelos 
mdgradi 
ganviTArebis 
institutis 
Sromebi.  

 
saqarTvelo 2050   

 
 

2015 

saqarTvelos 
mdgradi 
ganviTArebis 
institutis 
Sromebi 

      20 
 
    196-216 

statiaSi ganxilulia narCenebis aRricxvisa da marTvis dRevandeli mdgomareoba 
saqarTveloSi. maTTan dakavSirebuli ekologiuri problemebi. ganxilulia 
narCenebis gadamuSavebis ‘‘mwvane industriis” danergvis perspeqtiva. 

 
40 o.qucnaSvili, 

o.wiklauri 
jansaRi garemo 
da ekologiuri 
usafrTxoeba 
 
saqarTvelos 
mdgradi 
ganviTArebis 
institutis 
Sromebi 

 
saqarTvelo 2050   

 
2015 

saqarTvelos 
mdgradi 
ganviTArebis 
institutis 
Sromebi 
 

 
 

319-326 

statiaSi ganxilulia garemos gajansaRebisa da ekologiuri usafrTxoebis gzebi. 
dasabuTebulianarCenebis aRricxvis, pasportizaciis da utilizaciis, ekologiri 
atlasis Seqmnis aucilebloba. ganxilulia saqarTveloSi ekologiuri 
TvalsazrisiT yvelaze saSiSi regionebis mdgomareoba da am problemebis mogvarebis 
gzebi. 
 
41 
 

T. Marsagishvili, 

G. Mamniashvili,  

G. Tatishvili,  

Study of temperature 

dependence of some 

physical characteristics of 

 Tbilisi, 
saqarTvelo 

p.212-216 
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krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 E. Kvaratskhelia, 

R.Kvaratskhelia, 

R. Kurtanidze 

Advances in Chemistry 

Research. Volume 20, 

chapter 9: The 

Electrolytic 

Dissociation of Alkyl 

and Aryl Derivatives of 

Glutaric Acid, pp. 165-

176. 

USA, New York, Nova 

Science Publishers 

12 

avtorebis mier SemuSavebuli susti mravalfuZiani organuli mJavebis disociaciis 
procesebis analizis originaluri meTodis gamoyenebiT Seswavlilia β-
meTilglutaris, β-eTilglutaris, β-propilglutaris, β-izopropilglutaris, β,β′-

dimeTilglutaris, β,β′-meTileTilglutaris da 2,2-difenilglutaris mJavebis 
eleqtrolituri disociaciis kanonzomierebebi. disociaciis Cveulebrivi da 
“parcialuri” xarisxebis sidideebi orive safexurisTvis da mocemuli mJavebis 
sxvadasxva ionizirebuli da araionizirebuli formebis koncentraciebi 
gansazRvruli iyo mJavebis ganzavebuli xsnarebis koncentraciebis farTo 
intervalSi. gansazRvrul iyo agreTve yvela zemod aRniSnuli mJavas sxvadasxva 
formebis dominirebis koncentraciuli intervalebi maT ganzavebul xsnarebSi. 
SemoTavazebulia agreTve martivi empiriuli gantolebebi mJavebis disociaciis 
xarisxebisa da PH –is sidideebis swrafi miaxloebiTi gansazRvrisaTvis. 
 
 

statiebi უცხოეთში 
 

N. Ananiashvili,  
M. Gachechiladze,  

J. Metreveli. 

electrolytic nickel coatings 

on copper 

 

International conference 

Advanced Materials and 

technologies.  

Tbilisi, Georgia 21-23 

october, 2015  

samuSaoSi warmodgenilia spilenZis fuZeze, monikelebis persulfatiani da 
ekonomiuri xsnarebidan miRebuli sxvadasxva sisqis nikelis danafarebis meqanikuri 
Tvisebebis (iungis moduli da Sinagani xaxuni) kvleva Termul damuSavebamde da mis 
Semdeg (950-10000C). 
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# avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 T.Marsagishvili, 

M.Machavariani, 

G.Tatishvili, 

E.Tskhakaia. 

Theoretical 

models for 

photocatalysis 

process. 
 

5(1) International 

Journal of 

Research in 

Pharmacy and 

Chemistry 

1 

მუხტის გადატანის პროცესების რეგულაცია ქიმიურ სისტემებში არის სხვადასხვა პროდუქტების 

მიღების საფუძველი. განსაზღვრული ენერგიის მქონე ფოტონებით ზემოქმედება სისტემაზე სხვადასხვა 

ქიმიური გარდაქმნების განხორციელების და ისეთი პროდუქტების მიღების საშუალებას იძლევა, 

რომელთა მიღება სხვა პირობებში შეუძლებელია.   

ამ სამუშაოში განხილულია ქიმიურ სისტემებში მუხტის ფოტოგადატანის პროცესების თეორიული 

საფუძვლები.  კინეტიკური პარამეტრების, კერძოთ, პროცესის სიჩქარის კონსტანტის ანალიზური 

გამოსახულებების ანალიზი საშუალებას იძლევა პარამეტრების მნიშვნელობების დიაპაზონის დადგენის, 

როცა ფოტოგადატანის პროცესი მიმდინარეობს კატალიზურად. ფოტოლიზის დროს ნივთიერების 

დაშლის შემთხვევაში ის სხივდება განსაზღვრული ტალღის სიგრძის მქონე სინათლით, რომელიც 

ახლოსაა ამ ნივთიერების მიერ სინათლის შთანთქმის მაქსიმუმთან. ასეთი დასხივების ზემოქმედების 

ქვეშ ატომების რხევები მოლეკულებში ძლიერდება, რაც იწვევს მათ შორის ბმების გახლეჩას. შესაბამისი 

მოდიფიცირებული ცეოლიტის შერჩევა საშუალებას იძლევა გოგირდწყალბადის, მეთანის და სხვ. 

ფოტოლიზის პროცესის ჩატარებას უფრო ეკონომიურად. 
2 G.S. Tsurtsumia,  

N.S. Кoiava,  

G.G.Gogishvili,  

I.T. Zaridze,  

I.B.Kakhniashvili   

G.G.Gorelishvili 

V.M. Kveselava  

P. N.Nikoleishvili 

“Simultasneoues 

Prodaction of 

Electrolytic  Metallic 

Manga-nese and 

Electro-lytic 

Manganese Dioxide in 

an AMI 7001S Anion 

Exchange Memb-rane  

Electroche-mical 

Reactor”   

J.Electrochemical 

Society. 

162, (8) E96-E103 

(2015). 

(aSS)  
 

8 

ganxilulia eleqtroqimiur reaqtorSi erTdroulad kaTodze metaluri manganumis da 
anodze kompaqturi eleqtrolituri manganumis miRebis eqsperimentaluri Sedegebi da 
ganxilulia  maTi miRebis savaraudo teqnologiuri sqema. 

3 
P. Nikoleishvili, 

G. Tsurtsumia,  

V. Kveselava,  

G. Gorelishvili,  

R. Kurtanidze,  

N. Koiava, 

I.Kakhniashvili, 

 D. Sharabidze 

”Waste 

Treatment in 

Direct 

Borohydride Fuel 

Cell with Bipolar 

Membrane” 
Open Journal of 

Ecology 

5 , 

pp.22-32 

 

 

 

 

 

 

 
(aSS)  
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dadgenilia, rom bipolaruli membrana pirdapiri borhidridul saTbobis elementSi 
(pbse) H2O2-is kogeneraciiT xels uwyobs kaTolitSi  pH-is SenarCunebas 2.5-3.2 
diapazonSi da iZleva organuli naerTebiT dabinZurebuli kaTolitis gawmendis 
saSualebas. wylis damuSaveba xorcieldeboda eleqtro-fentonisa da foto-eleqtro-
fentonis meTodebis gamoyenebiT. maT Soris ufro efeqturi aRmoCnda foto-eleqtro-
fentonis meTodi, romelmac kaTolitis 200С temperaturaze 180 wT-is ganmavlobaSi 
fenol-, valsaren-,  BI-58- (400 g/l dimeToati) da valsaciperSemcvel xsnarebSi 
mogvca Jangbadis qimiuri moxmarebis (Jqm) Semcirebis  saSualeba 500 ppm-dan 
Sesabamisad 30, 11, 9 da 3 ppm-mde. kaTolitis temperaturis gazrdiT xsnaris 
damuSavebis imave drois ganmavlobaSi fenolis Jqm Semcirda 5 ppm-mde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
П.Николеишвил

и, Г. Цурцумия,  

В. Квеселава,  

Г. Горелишвили, 

 Р. Куртанидзе, 
Д.Шарабидзе,  

Д. Дзанашвили 

 

“Использование 

водорода, полученного 

риформингом 
NaBH4 на 

модифицированном 

кобальтовом катализаторе 

в водородно-кислородном 

топливном элементе” 

  Электрохимия 

      

 

     т. 51, № 7 

cт.1-7 

 

moskovi 
(ruseTi) 

 

             7 

 

 
statiaSi aRwerilia ultra-bgeris gamoyenebiT wvrildispersuli kobalt-boridis 
katalizatoris sinTezi. miRebuli katalizatoris gamocda xorcieldeboda NaBH4-is 
tute xsnaris hidrolizisas. gamokvleulia temperaturis gavlena wyalbadis 
gamoyofis siCqareze. NaBH4-is hidrolizis aqtivaciis energia Seadgina 58,57 kj mol-1, 
rac axlosaa riformingSi gamoyenebuli ZviradRirebuli ruTeniumis 
katalizatorebis aqtivobasTan (56 kj moli-1). generirebuli wyalbadi gamoyenebuli 
iyo  wyalbadis peroqsidis kogeneraciiT Н2-02 saTbobis elementis mosamarageblad, 
romlis denis simkvrivem da Н2О2-is denis  gamosavalma 200С temperaturaze 2 sT 
ganmavlobaSi Seadgina Sesabamisad 29 ma sm-2 da 97%. 

 

5 
P.  Nikoleishvili, 

G.  Tsurtsumia,  

V.  Kveselava,  

G.  Gorelishvili, 

 R.  Kurtanidze, 

 D. Sharabidze,  

D. Dzanashvili 

”Using Hydrogen Obtained 

by Reforming of NaBH4 on 

Modified Cobalt Catalyst in 

Hydrogen–Oxygen Fuel 

Cell” 

Russian journal of 

Electrochemystry. 

     Vol. 51, № 7 

     pp.665–671 

    moskovi 
(ruseTi) 
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statia warmoadgens rusulenovani statiis (ix. 3)  Targmans, romelic gamocemulia 
igive dasaxelebis inglisurenovan JurnalSi 

6 
P.O. Nikoleishvili, 

G.S.  Tsurtsumia, 

M.A. Avaliani,  

V.M.  Kveselava, 

G.G. Gorelishvili, 

R.R.  Kurtanidze 

 

”Electrosyntesis of oxidizers 

– hydrogen peroxide, sodium 

perborate and sodium 

hypochlorite” 

   Materials of Internetional 

scientific conference 

”Multifunctional chemical 

materials and technologies”  

Vol. 3 

pp.109-114 

     21-22 maisi 

tomski 
(moskovi) 

 
 

      6 
 

 
statiaSi ganxilulia wyalbadis peroqsidis, natriumis perboratisa da 
hipoqloritis erTdroul sinTezis eqsperimentaluri masalebi filtr-presuli tipis 
eleqtrolizerSi rogorc kaToduri, aseve anoduri denebis racionaluri 
utilizaciiT. 

7 
E. Kvaratskhelia, 

R.Kvaratskhelia, 

R. Kurtanidze 

“The Regularities of the 

Electrolytic Dissociation of 

Weak Monobasic, Dibasic 

and Tribasic Organic Acids 

Contained in Honey” 

Chemical Problems 

Baku, Azerbaijan Nat. Acad. 

Sci 

№ 4, pp. 335-344 

 

Bbaqo 
(azerbaijani) 

10 

 
TaflSi arsebuli sxvadasxva or- da samfuZiani susti organuli mJavebis 
eleqtrolituri disociaciis parametrebis gaTvla ganxorcielebulia susti 
mravalfuZiani organuli mJavebis eleqtrolituri disociaciis procesebis 
analizisaTvis avtorebis mier SemoTavazebuli originaluri meTodis daxmarebiT. es 
mJavebia: vaSlis, qarvis, Rvinisa da limonis mJavebi. iyo agreTve gansazRvruli 
TaflSi arsebuli zogierTi erTfuZiani susti organuli mJavas (glukonis, rZisa da 
erbos mJavebi) disociaciis parametrebi. gaTvlilia sxvadasxva damuxtuli da 
daumuxtavi nawilakebis dominirebis koncentraciuli intervalebi aRniSnuli 
mJavebis ganzavebul xsnarebSi. SemoTavazebulia agreTve martivi empiriuli 
gantolebebi disociaciis parametrebis sidideebis swrafi miaxloebiTi 
gansazRvrisaTvis. 
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L. Gurchumelia, 

Z.Buachidze  

A.Chirakadze,  
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G.Zakharov,  

M. Wireman. 
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    ნაშრომში აღწერილია მანგანუმის ოქსიდის კონცენტრატების მიღება, არასაჭირო ორგანული 
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მიკროტალღური გადამუშავების მეთოდით. მიკროტალღური გათბობა  უზრუნველყოფს  ენერგიის 

მოხმარების  დაახლოებით  2-ჯერ შემცირებას. მიღებული  კონცენტრატები  შეიძლება იქნას 

გამოყენებული როგორც დანამატები  საკვების ან დამუშავებული მაღალი ხარისხის მანგანუმის 

შენადნობებისა (მეტალური  მანგანუმის,  დაბალნახშირბადიანი  ფერომანგანუმის, მანგანუმის 

კომპლექსური შენადნობების).  
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L. Gurchumelia,  

A. Chirakadze,  

 W. Toscano,  

V.Gvakharia, 

 M. Wireman,  

 G.i Kervalishvili. 
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 ნაშრომში აღწერილია დაბალხარისხოვანი სპილენძისა და მანგანუმის მადნების და მათი ნარჩენების 

გადამუშავების  ავტოკლავური ჟანგბადიანი გამოტუტვისა და  მიკროტალღური  გაცხელების  

კომპლექსური მეთოდი. აღნიშნული კომპლექსური მეთოდი მნიშვნელოვნად ამცირებს ენერგიის 

ხარჯს,  არის უნარჩენო და ეკოლოგიურად უსაფრთხო. ამიტომ ის შეიძლება საფუძვლად დაედოს  

მანგანუმის ოქსიდების, ოქროსა დავერცხლის კონცენტრატების,  გოგირდისა და სპილენძის ნაერთების 

სამრეწველო წარმოებას.  
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Paata Nikoleishvili, 

Gigla Tsurtsumia 

Marina Avaliani, 

Valentina  Kveselava,  

Georgi  Gorelishvili, 

Rusudan  Kurtanidze 

“ELECTROSYNTHESIS 

OF OXIDIZERS - 

HYDROGEN PEROXIDE

, SODIUM PERBORATE 

AND 

SODIUM HYPOCHLORI

TE” 

Multifunctional chemical 

materials and technologies. 

Collection of articles.  

Tomsk, 2015. 238 pages 

 

 

Vol. 3. 

 

p. 238 

 

THE MINISTRY 

OF EDUCATION 

AND SCIENCE OF 

THE RUSSIAN 

FEDERATION 

NATIONAL 

RESEARCH 

TOMSK STATE 

UNIVERSITY .   

Tomsk, Russia. 

 

7 

 

pages 107-

113 

krebulis sami tomi moicavs moxsenebaTa erTobliobas inglisur enaze. 

Cvens mier wardgenil da krebulis me-3 tomSi ganTavsebul  7 gverdian moxsenebaSi 
vrclad aris ganxiluli damJangvelebis – wyalbadis peroqsidis, natriumis perboratis 
da natriumis hipoqloritis eleqtrosinTezis SesaZleblobebi da eqsperimentis 
optimaluri pirobebi.  
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N. G. Margiani · G. A. 

Mumladze · Z. A. 

Adamia · N. A. 
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Influence of Pb(BO2)2 

Doping on Superconduc -

ting Properties of (Bi,Pb)-

2223 HTS.  J. Supercond Nov 

Magn 28 

DOI 
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948-014-

2709-7 
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სტატიაში განხილულია (Bi,Pb)-2223 ტიპის ზეგამტარ კერამიკაში ფაზათა წარმოქმნაზე Pb(BO2)2 

დოპანტის ზეგავლენა. შერჩეულია დოპანტის ოპტიმალური რაოდენობა, რომლის დროსაც ხდება 

კერამიკაში 2223 ფაზის მაქსიმალური წარმოქმნა.              
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P.O. Nikoleishvili, G.S. 

Tsurtsumia, V.M. 

Kveselava, G.G. 

Gorelishvili, R.R. 

Kurtanidze, D.T. 

Sharabidze and D.I. 

Dzanashvili.    

Using Hydrogen Obtained by 

Reforming on Modifided 

Cobalt Catalyst in Hydrogen-

Oxigen Fuel Cell. Russian 

Journal of Electrochemistry 

 

 

 

 

v.51,  #7,  

 

 

 

 

 

 

  მოსკოვი 

 

 

 

 

4 

 

 

 

შესწავლილია CoB2O4-ის კატალიზატორის სინთეზის პროცესი ულტრაიონური დასხივებით და 4500C 

ტემპერატურამდე გახურებით, რომელიც გამოყენებულია NaBH4 -ის ხსნარის ჰიდროლიზისათვის. 

გამოთვლილია წყალბადის გამოყოფის სიჩქარე და რეაქციის აქტივაციის ენერგია.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

13 N. Margiani, 

S.Nikoghosyan,  

Z. Adamia,  

D. Dzanashvili, 

 V, Kuzanyan, 

N.Papunashvili, 

 I. Qvartshava,  

V. Zhghamadze.   

 

Enhancement of Phase 

Formation and Critical 

Current Denasity in (Bi,Pb)-

2223 Supercondactor by 

Boron Addition and Ball 

Milling. International 

Journal of Advanced Applied 

Physics Research 

 

 

 

 

          #2 

  

 

 

 

4 

შესწავლილია (Bi,Pb)-2223 ტიპის მაღალტემპერატურულ ზეგამტარ კერამიკაზე ბორის დოპირების და 

დაფქვის გავლენამის ფაზათა წარმოქმნაზე და გამტარულ თვისებებზე. მყარფაზური რეაქციის გზით 

მიღებულია ნიმუშები Bi1.7Pb0.3Sr2Ca2Cu3BxOx , სადაც, x=0-0.5. რენტგენოფაზური, ელექტრონული 

მიკროსკოპიის, კუთრი წინაღობის და კრირიკული დენის სიმკვრივის გაზომვის მეთოდებით 
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შესწავლილია არადოპირებული და დოპირებული კერამიკის ნაერთები. 

 
14 
 
 
 
 
 
 
 

 

S.V. Gotoshia, 

L.V. Gotoshia,   

Laser Raman-Spectroscopy 

Identification of Ion-

Synthesized Ternary Mixed 

Ga1-xAlxP in Amorphous 

and Crystalline Phases,   

Acta Physica Polonica A  

 2015     DOI: 

10.12693/APhysPolA.127.16

80     

Vol.127  N6,    page 1680-

1687  

GaP-Si aluminis ionebis implantaciiT miviReT sammagi naxevargamtaris     GaxAl1-xP ori 
sxvadasxva Semadgenloba amorful mdgomareobaSi. sxvadasxva temperaturebze Semdgomi 
Termuli damuSavebiT amorfuli faza gardaiqmna kristalur fazaSi. fazuri gardaqmnebis 
dinamika SeviswvleT lazeruli raman speqtroskopiiT. sinTezirebuli kristalebi 
amJRavneben ormodiani naxevargamtarebis yofa-qcevas. ionuri implantaciiT sinTezirebuli 
GaxAl1-xP xasiaTdeba defeqturi struqturiT. implantaciis dozis zrdis proporciulad 
izrdeba defeqtebis koncentraciac.   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

 

ა) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

T.Marsagishvili, 

M.Machavariani, G.Tatishvili, R, 

Khositashvili, E.Tskhakaia, 

N.Ananiashvili, J.Metreveli, 

Nano-sensors for modeling of 

radiation processes. 
Tbilisi, April 22-23, 

2015.  
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M.Kikabidze-Gachechiladze 

რეგისტრაციის თანამედროვე ტექნიკური შესაძლებლობები შეიძლება გამოყენებულ იქნას 

რადიაციული წყაროების კვლევის პროცესში, როცა მათი კონცენტრაცია დაბალია.  რეგისტრაციის 

ოპტიკური მეთოდების გამოყენება და ადსორბენტების საშუალებით კონცენტრაციის გაზრდა 

გვაძლევს შესაძლებლობას გამოვიყენოთ ფოტონების რეგისტრაციაზე დაფუძნებული სენსორები.   

შეთავაზებულია მოცემული სენსორების  გამოყენება ბიოლოგიურ სითხეებში (რადიოაქტიური 

ნივთიერებებით) არსებული ზოგიერთი ნივთიერების და წყლის ეკოსისტემებში მავნე 

რადიოაქტიური მინარევების განსასაზღვრავად.  განხორციელებულია მუხტის გადატანისა და 

ელექტრონის აგზნების ენერგიის გადატანის პროცესების ანალიზი, ერთგვაროვან 

ელექტროქემილუმინესენციურ სისტემებში, ლენგმიურ-ბლოჯეტის ფირების შემცველი 

სისტემების ჩათვლით. მათემატიკური ფიზიკის ისეთი აპარატის გამოყენება, როგორიცაა გრინის 

ტემპერატურული ფუნქციები საშუალებას იძლევა აღწერილ იქნას რთული კონდენსირებული 

სისტემები და ამ სისტემებში მუხტის გადანისა და ფოტოგადატანის პროცესები. ეს მეთოდიკა 

საშუალებას იძლევა თეორიული მიდგომების უნიფიცირებისა და სისტემის სიხშირული და 

სივრცითი დისპერსიის ეფექტების აღსაწერად სხვადასხვა მოდელების ფართო გამოყენებისა 
 
2 
 

T.Marsagishvili, G.Tatishvili, 

M.Gachechiladze, 

N.Ananiashvili, J.Metreveli,   
G.Mamniashvili 

Obtaining of nikel-tungsten 

coating on copper and study of 

its properties. 

4th International Caucasus 

Symposium on Polimers and. 

Batumi, Georgia 1-4 july, 2015 

p.88 

miRebulia eleqtrolituri nikel-volframis danafarebi spilenZis zedapirze. 
Seswavlilia nimuSebis xvedriTi winaRobis temperaturaze damokidebuleba 
nimuSebis Termul damuSavebamde da mis Semdeg. 

3 g. wurwumia, n.qoiava, 
i.kaxniaSvili 

“TuTia-manganumis 
Senadnobis eleqtrogamo-
leqva” 

Mme-2 saerTaSoriso konfe-
rencia axali teqnologie-
bi da meTodebi araorg-
anul masalebSi 
22aprili. stenduri mox-
seneba. Tbilisi, sas-tumro 
“vake”. 

stendur moxsenebaSi moyvanili iyo TuTia-manganumis galvanuri danafarebis 
miRebaze eleqtrolitis Sedgenilobis, kaToduri denis simkvrivis gavlena 
miRebuli Senadnobis qimiur Sedgenilobaze da morfologiaze.  
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4 i.kaxniaSvili “manganum-spilenZis da 
manganum-spilenZi-TuTia 
galvanuri Senadnobebis 
eleqtrogamoleqva 
citratul-sulfaturi 
eleqtrolitebidan maRal 
kaTodur denis simkvriveze” 

Mme-4 saerTaSoriso kavka-
siuri simpoziumi polime-
rebSi da axal masalebSi. 
baTumis universiteti. 
2ivnisi, stenduri moxsene-
ba, baTumi. 

stendur moxsenebaSi moyvanili iyo manganum-spilenZis da manganum-spilenZi-TuTia 
galvanuri Senadnobebis eleqtrogamoleqvaze eleqtrolizis rigi parametrebis 
gavlena  Senadnobis garegan saxeze, qimiur Sedgenilobaze da morfologiaze 

5 Г.С. Цурцумия, 

 Н.Ш.Коиава,  

И.Б.Кахниашвили, 

Н.Ш.Гогишвили 

“Электоосаждение сплава цинк-

марганец” 

 

2nd International Conference 

Modern Technologies  and 

Methods of Inorganic  Materials 

Science Proc-eedings.20-24 
aprili, 2015, Tbilisi  

ganxilulia TuTia-manganumis galvanuri danafarebis miReba kompleqswarmomqmneli 
ligandebis – citratis, nitriltriZmarmJavas da eTilendiamintetraZmarmJavas (ЭДТА) 
Semcveli eleqtrolitebidan 

6 G.S.Tsurtsumia N.S.Кoiava,  

I.B.Kakhniashvili,  

D.G.Gogoli,  T.G.Lezhava  

“Electrodeposition of Mn-Cu  and 

Mn-Zn-Cu Alloys from citrate-

sulfate electrolytes at high current 

densities”; 

4nd International Caucasian 

symposium on polymers and  

advanced materials. 

1-4 ivlisi, 2015, baTumi 

ganxilulia citratul-sulfaturi eleqtrolitebidan maRali kaToduri denis 
simkvriveebze manganum-spilenZis da manganum-spilenZi-TuTia galvanuri Senadnobebis 
eleqtrogamoleqvis eqsperimentaluri Sedegebi. 
 

7 ლ.ღურჭუმელია 
 

„ახალი ტიპის, ეკოლოგიურად 

უსაფრთხო, მაღალეფექტური 

ცეცხლმაქრი ფხვნილები“ 

რესპუბლიკური გამოფენა 

„ინოვაციური და მეცნიერებ-

ატევადი პროდუქციის 

ნიმუშები“. 1 – 7 ივნისი, 2015, 

თბილისი, საქართველო. 

გამოფენაზე  წარდგენილ  მასალებში აღწერილია  მინერალური ნედლეულის საფუძველზე  

ახალი ტიპის, უჰალოგენო, ეკოლოგიურად უსაფრთხო,  მაღალეფექტური და იაფი  

კომპოზიციური ცეცხლმაქრი ფხვნილების  დამზადების  ტექნოლოგიური პროცესები,  მათი 

ექსპლოატაციური თვისებები და მათი ეფექტური გამოყენების პირობები. 

 

8 
 

L. Ghurchumelia,A. 

Chirakadze, M. Gabrichidze,  

G. Chiradze, Z.Buachidze 

 

Utilization of agricultural waste 

through biosynthesis of  the  metal 

nano- particles. 

 STEM  Workshop  on  

Nanotechnology  amd  

Environmental  Sciences.  

Tbilisi, Georgia,   Sep. 4-6, 2015 
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კონფერენციაზე  წარდგენილ  მასალებში აღწერილია  ოქროს ნანონაწილაკების მიღების 

მეთოდები მისი ქლორიდის (AuCl3) ხსნარის ბიოსინთეზით ყურძნის ნარჩენებისა და ჩაის 

ფოთლის ექსტრაქტის  გამოყენებით,  სუპერკრიტიკული ექსტრაგირებისა და 

ზემაღალსიხშირული გამოსხივების ზემოქმედების პირობებში. 

 
9 

L. Gurchumelia, F. Bejanov,  

M. Tsarakhov, Z. 

Khutsishvili,   L. 

Nadareishvili.  

 

Development of    technology for 

production of new types,  eco-safe, 

composite fire-extinguishing and 

fire- protective materials. 

International conference  - 

“Advenced materials and 

Technologies” 21-23 october, 

2015. 

 Tbilisi, Georgia. 

კონფერენციაზე  წარდგენილ  მასალებში აღწერილია  ახალი ტიპის , ეკოლოგიურად 

უსაფრთხო, მაღალეფექტური  და იაფი  კომპოზიციური  ცეცხლმაქრი ფხვნილებისა და მათ 

საფუძველზე ახლი ტიპის  ცეცხლდამცავი საფარების დამზადების ტექნოლოგიური პროცესები,  

რომლებიც აღნიშნული მასალების სერიული წარმოების ტექნოლოგიებისაგან განსხვავებით 

არის მარტივი  და იაფი.    რაც განაპირობებს ჩვენს მიერ მირებული  მასალების დაბალ 

ღირებულებას იმპორტულ ანალოგებთან შედარებით.  

 

10 

 L. Gurchumelia, O. 

Kutsnashvili,  

O. Tsiklauri,  

A. Chirakadze, 

 K.Chigogidze,  

G. Chiradze. 

 

 

 

 

 Geopolitical changes and new 

environmental challenges in the 

context of management of the 

industrial and municipal waste in 

the post soviet space. Prospective 

of “green” utilization of 

agricultural waste in Georgia. 

International conference – 

“Advenced materials and 

Technologies” 

 International conference  - 

“Advenced materials and 

Technologies” 21-23 october, 

2015. 

 Tbilisi, Georgia. 

 

 

 

 

კონფერენციაზე  წარდგენილ  მასალებში აღწერილია  საწარმოო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 

მართვის სისტემებსა და   ეკოლოგიური უსაფრთხოების  უზრუნველყოფის  მეცნიერულად 

დასაბუთებული ნაციონალური პროგრამების შამუშავების  გზები,  აგრეთვე   გარემოსდაცვით 

საქმიანობაში მოსახლეობის  აქტიური  ჩაბმის  სოციო-ფსიქოლოგიური ასპექტები. 

11 გ. წურწუმია, თ. ლეჟავა 

 და სხვა 

Electrodeposition of Mn-Cu and  

Mn-Zn-Cu alloys from citrate-

sulfate electrolytes at high current 

densities 
 

პოლიმერებსა და ახალ 

მასალებში მე-4 საერთაშორისო 

კავკასიური სიმპო-ზიოუმის 

თეზისები 

თსუ, თბილისი 

განხილულია ციტრატულ-სულფატური ელექტროლიტებიდან მაღალი დენის სიმკვრივეებზე Mn-

Cu  და  Mn-Cu-Zn   შენადნობების  გამოლექვის ექსპერიმენტალური შედეგები 

12 თ. ლეჟავა 

 

 

ტექნოლოგია და მოწყობილობა 

საწვავი ბრიკეტების 

დასამზადებლად 

 

რესპუბლიკური გამოფენა 

„ინოვაციური და 

მეცნიერებატევადი 

პროდუქციის ნიმუშები“. 1 – 7 

ივნისი, 2015, თბილისი, 
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საქართველო. 

გამოფენაზე  ექსპონირებული იქნა საწვავი ბრიკეტების დასამზადებელი მოწყობილობის 

კონსტრუქცია და მუშაობის პრინციპი, შემოთავაზებული ტექნოლოგიით დამზადებული 

ლაბორატორიული ნიმუშების ფიზიკურ- ქიმიური მახასიათებლები.             

13 marine avaliani araorganuli polimerebis 
axali klasis -
samvalentiani da 
erTvalentiani metalebis 
ormagi kondensirebuli 
fosfatebis zogadi 
mimoxilva (inglisur enaze). 
Inorganic Polymers - Double 

Condensed Phosphates of mono- 

and polyvalent Metals- General 

overview. 

16-18 ivlisi, 2015, Tbilisi, 
saqarTvelo 

Cveni jgufis mkvlevarTa mier detalurad da warmatebulad gamokvleulia  
mravalkomponentiani sistema, samvalentiani metalebis (galiumis, indiumisa, 
skandiumisa da erTvalentiani metalebis ormagi kondensirebuli fosfatebis 
sakristalizacio areebsa da warmoqmnis kanonzomierebebis dadgenis mizniT. kerZod, 
Seswavlilia sistemebi MI

2O-MIII
2O3-P2O5-Н2O, temperaturul intervalSi 125-dan 4000C –

de. Cvens mier pirvelad miRebulia mravali axali, dRemde ucnobi ormagi 
kondensirebuli naerTi, maT Soris ciklooqta- da ciklododekafosfatebi. ormagi 
polifosfatebis  unikaluri Tvisebebis Sesaxeb monacemebi detalurad da farTod 
citirebulia andre diurifis (Cristal Chemistry of Condensed Phosphates, A. Durif, 1999; Chemistry 
of Condensed Phosphates, A. Durif, 2013 ), f. d’ivuaris da mari-terez averbux-puSos 
(safrangeTi) da Kk. palkinas monografiebSi, aseve Setanilia aSS mier 
daregistrirebul monacemTa bazebsa da speqtrebis atlasebSi; sazRvargareT 
gamosul publikaciebSi motanilia dawvrilebiTi informacia mravali maTganis 
sinTezis, struqturis da Tvisebebis Sesaxeb. 
14 marine avaliani Overview of Synthesis and 

Properties of a New Group of 

Inorganic Polymers - Double 
Condensed Phosphates (ICAMT); 

(moxseneba, Engl.version); 

araorganuli polimerebis 
axali jgufis – ormagi 
kondensirebuli 
fosfatebis sinTezi da 

21-23 oqtomberi, 2015, 
 Tbilisi, saqarTvelo 
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Tvisebebis mimoxilva.  

mravalvalentiani metalebis ormagi fosfatebiKGgamoirCevian kondensirebuli 
anionis formis didi mravalferovnebiT. naerTTa umravalesoba gamoiyeneba, rogorc 
mikroeleqtronikis masalebi, bevri maTgani moxmarebaSia, rogorc 
ionTmimomcvlelebi.   

mravalvalentiani metalebis kondensirebuli fosfatebis miRebis Cvens mier 
damuSavebuli da aprobirebuli meTodi Semdegia: Sesabamisi metalebis oqsidebs 
amateben sasurveli tute metalis karbonats da axureben 85%-ni fosformJavas areSi, 
sxvadasxva temperaturul intervalSi; sinTezi tardeba ZiriTadad mina-grafitis 
tigelebSi, Tumca bolo dros gamoiyeneba agreTve tigelebi teflonis dafarviT. 
Aam dros xdeba fosformJavis Termuli kondensacia, romelsac Tan erTvis wylis 
orTqlis kondensacia, rasac Tan mosdevs sxvadsxva kondensirebuli fosfatis 
gamoyofa. amasTanave, unda aRiniSnos, rom sinTezis sirTulis gamo zogjer miiReba 
sxvadasxva naerTis narevi an metastabiluri faza. 

Cveni kvlevebis Sedegad ganxorcielda samvalentiani metalebisa da zogierTi 
tute metalis ormagi oligo-, poli, da ciklonaerTebis miReba, maTi agebulebis 
Seswavla da dadginda ormagi fosfatebis sakristalizacio zRvrebi. 
15 Sh.Japaridze, R.Gigauri, 

N.Bichiashvili 
 

Arsenic-Containing Ore 

Production Waste Monitoring and 

Possibilitgies of Remediation in 

Racha-Svaneti Regions of Georgia.     

International Conference. 

Advanced Materials and 

Technologies. 

Tbilisi. 21-23 oqtomberi 

ჩატარებული კვლევითისამუსაოები წარმოადგენს მნიშვნელოვან ანგარიშს რაჭა-სვანეთიოს 

უსაფრთხოებისათვის. ხუთი ამორტიზირებული სარკოფაგისათვიოს შესწავლილია დარისხანის 

საერთო შემცველობები. საერთაშორისო სტანდაერტების   მიხედვით დადგენილია მათი ფორმები, 

ვალენტობა, ხსნადობის კოეფიციენტი, ტოქსიკურობის ხარისხი და გავრცელების არეალი. სტული 

სურათია წარმოდგენილი, თუ როგორ უნდა განხორციელდეს ახალი სარკოფასგის შერჩევა, რაც 

გულისხმობს არისხანის ნარცენების დამარხვას ხსნადობისა და ტოქსიკურობის 

გათვალისწინებით.    
16 Р.И.Гигаури, 

Ш.С.Джапаридзе, 

Р.Ш.Гигаури. 

 

Мониторинг 

мышьяксодержащих руд и 

отходов производства в 

Рачинском и Сванетском 

регионах Грузии.              

2nd International Conference. 

Modern Technologies and 

Methods of Inorganic Materials 

Science. 

20-24 aprili, Tbilisi  
ganxorcielebulia raWa-svaneTis dariSxanSemcveli narCenebis amortizirebuli 
sarkofagebis monitoringi. dadgenilia dariSxanis procentuli Semcvelobebi. 
TviTeuli sarkofagisTvis. Seswavlilia maTi formebi, valentoba, xsnadoba, 
toqsikurobis xarisxi da gavrcelebis areali. gamoyenebulia Tanamedrove 
saerTaSoriso testmeTodebi (TCLP da WET). narCenebi gamoirCeva maRali toqsikurobis 
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xarisxiT. 

17 Ts. Gagnidze, R.ChageliShvili,     

N.Chavtasi. 
 

Nontraditional Methods of 

Recovery of Gold from Fnthimony 

Ores and Concen trates.           

International Conference. 

Advanced Materials and 

Technologies.  21-23 
oqtomberi, Tbilisi 

ნარჩენებიდან ოქროს ამოსაღებად შესწავლილია ზოფხიტოს (ზემო რაჭა)  ოქროს- შემცველი 

ანთიმონის მადნის ვაკუუმ-თერმული დამუშავების თიოკარბამიდური მეთოდის გამოყენების 

შესაძლებლობა. დადგენილია გამოტუტვის ოპტიმალუირი პირობები, რაც უზრუნველყოფს 

ოქროშემცველი ნარჩენებიდან  ოქროს ამოღებას 82-90% -ით  ე.წ. „რბილი“  დაჟანგვის რეჟიმის 

პირობებში ანოდზე მოლეკულური ქლორის გამოყოფის და გარემოს დაბინძურების გარეშე. 

 

18 
 

 L. Sakvadze,  
R. Gigauri,  
N. Bichiashvili  

Microbiological Leaching of 

Gold From Base Gold-Bearing 

Quartz Ores.  

     International Conference 

Innovative texnologies in 

metallurgy and Materials science. 

თბილისი, 16-18 ivlisi 

saqarTvelos `madneuli – karcitis~ oqros sabados Raribi kvartituli (0.8 g/t 𝐴𝑢) 
madnidan mikrobiologiuri meTodiT silikaturi baqteriebis StamiT gamoituta 
oqro xsnaris saxiT. (0.658 g/t). rac Seadgens Teoriulis 82.25%. gaformda 

memorandumi sapilote cdis Catarebis saWiroebaze.   

19 
 

 

Ts.Gagnidze 

 
 

Elabaration of Ecilogikally 

saveTechnology for obtaining high 

Puritymetallic Antimony and Gold 

from Gold-bearing antimony Ores. 
 

International  Conference 

“Inovative technologies 

inmetallurgy and material scienc”. 

18 July, 2015, p. 147-148. Tbilisi 

Georgia. 

Seswavlilia zofxiTos anTimoniani oqroSemcveli madnis kompleqsuri gadamuSaveba. 
vakuum-Termuli damuSavebis Sedegad miRebulia maRali xarisxis anTimoni (99.2mas%) 
da madani mTlianad Tavisufldeba gogirdisa da dariSxanisagan. miRebuli 
oqroSemcveli narCeni gadamuSavda hidrometalurgiuli wesiT Tiokarbamiduli da 
eleqtroqimiuri meTodebis gamoyenebiT. oqros amoRebis xarisxma miRwia 82-90%-s.  

20 
 

Ts.Gagnidze Nontraditional methods of 

recovery of Gold from Antimony 

ores and concentrates 

 

International conference 

“Advanced materials and 

technologies”, oktober 2015, 

p.184-187.Tbilisi, Georgia. 
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Seswavlilia zofxiTos (zemo raWa) oqroSemcve;li anTimonani madnis vakuum-
Termuli damuSavebis narCenebidan oqros amoRebis Tiokarbamiduli meTodis 
gamoyenebis SesaZlebloba da dadgenilia gamotutvis optimaluri pirobebi. 
SemoTavazebulia anTimonis oqroSemcveli madnis vakuum-Termuli damuSavebis 
narCenebidan oqros amoRebis alternatiuli, ekologiurad usafrTxo, 
eleqtroqimiuri meTodis gamoyeneba. narCnebis eleqtroqimiuri gamotutvis procesi 
Seswavlilia qloridul sistemaSi seleqtiuri kompleqswarmomqmnelis _ 
TioSardovanas Tanaobisas. Ddadgenilia gamotutvis optimaluri pirobebi, rac 
uzruynvelyofs oqroSemcveli narCenebidan oqros amoRebas 82-90%-iT e.w. “rbili” 
daJangvis reJimis pirobebSi, anodze molekulur qloris gamoyofis  da garemos 
dabinZurebis gareSe. 

 

21 

 

Sh.S.Japaridze,  

I.A.Gurgenidze,           

T.R.Chelidze,                           

N.M. Nizharadze 

ADSORPTION OF 

PIROMELLITIC ACID AT THE 

MERCURY ELECTRODE 

FROM AQUEOUS SOLUTIONS 

3rd INTERNATIONAL 

CONFERENCE on 

PHARMACEUTICAL 

SCIENCES, 27-30 May, 2015, 

Tbilisi             

Seswavlili iqna piromeliTis (1,2,4,5-tetrabenzolkarbon mJava) mJavas 
eleqtroqimiuri qceva, kerZod dadgenili iqna ormag eleqtrul SreSi misi 
adsorbciis unari da gaTvlili iqna Sesabamisi parametrebi                                                    

22 T. Chelidze,                               

L. Enukidze,                           

M.Chankashvili  

T.Loladze 

ANIMAL HAIR AS 

BIOLOGICAL INDICATOR 

FOR HEAVY METAL 

POLLUTION IN THE TWO 

REGIONS OF GEORGIA 

 International conference  

ADVANCED MATERIALS 

AND TECHNOLOGIES    

21-23 OCTOBER 2015 

Tbilisi, Georgia 

      samuSao eZRvneba cxovelis bewvSi mZime liTonebis Semcvelobis gansazRvras 
saqarTvelos sxvadasxva regionSi. samuSaoSi gamokvleulia mZime liTonebi - tyvia, 
kadmiumi, spilenZi da TuTia Zroxis bewvSi, romelic aRebuli iqna saqarTvelos or 
regionSi - dasavleT saqarTveloSi sofel qutirSi da aRmosavleT saqarTveloSi 
sofel manglisSi. kvlevebi Catarebuli iqna diferencialur-impulsuri 
polarografiis meTodiT. samuSaoSi dadgenili iqna, rom sofel qutirSi 
zemoaRniSnuli liTonebidan mxolod TuTiis koncentraciaa normaze maRali. es, 
Tavis mxriv, saWiroebs am regionSi saZovrebis rogorc mwvane safaris, aseve 
miwisqveSa wylebis Semdgom kvlevebs. rac Seexeba sofel mangliss, oTxive 
elementis koncentracia ar aRemateba saerTaSoriso normebs, rac erTmniSvnelovnad 
miuTiTebs am regionis ekologiur sisufTaveze, miuxedavad imisa, rom is mdebareobs 

23 

 

Tamara Chelidze,            

 Liana Enukidze,                 

Alexandre Didebulidze,  

Manana Chankashvili 

 

Effects of Food Quality on Heavy 

Metals Content in Hair of 

Residents of Cities in Georgia 

 

saqarTvelos mecnierebaTa 
akdemia, inovaciebisa da 
teqnologiebis centri 

gamofena: `inovaciuri da 
mecnierebatevadi 

produqciis nimuSebi~         
2016 wlis 5 ivnisi, 

Tbilisi                                                      
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mocemuli samuSao mieZRvna zogierTi mZime metalis (spilenZi, tyvia, kadmiumi, 
TuTia) Semcvelobis gansazRvras Tbilisis sxvadasxva ubnis, aseve saqarTvelos 
sxvadasxva qalaqebis (baTumi, quTaisi, zestafoni da rusTavi) macxovrebelTa TmaSi 
da SesaZlo kavSiris dadgenas mZime metalebis Semcvelobis normidan gadaxrasa da 
am qalaqebSi garemos dabinZurebis dones Soris. kvlevebis safuZvelze dadgenili 
iqna, rom mZime metalebis normidan gadaxra damokidebulia ara marto garemoze, 
aramed umetesad sakvebi produqtis xarisxsa da racionze 
24 

 

 
 

გულნარა ყიფიანი 
 

1. ნიკელის და ნიკელ-

მოლიბდენის 

ინდუსტრიული 

დანიშნულების 

თერმომედეგი დანაფარები 

araorganuli 
masalaTmcodneobis 
Tanamedrove teqnologiebi 
da meTodebi 
II saerTaSoriso 
konferencia 

20-24 აპრილი 2015წ. 

თბილისი, საქართველო 

ელექტროქიმიური მეთოდით სპილენძის და ალუმინის სარჩულებზე მიღებულია 

თერმომედეგი ნიკელის და ნიკელ-მოლიბდენის თერმომედეგი ინდუსტრიული დანიშნულების 

დანაფარები (მოლიბდენის შემადგენლობა 17-22წონ%). 

შესწავლილია ელექტროლიზის პარამეტრების (დენის სიმკვრივე, ხანგრძლივობა, 

თანაფარდობა INi/IMo) გავლენა მიღებული დანაფარების ხარისხზე და დენით გამოსავალზე. 

დადგენილია ელექტროლიზის ოპტიმალური პარამეტრები. ჩატარებულია მიღებული ნიმუშების 

ქიმიური და მეტალოგრაფიული ანალიზები. 

ელექტრონული, სხივური და ოთხწერტილოვანი კონტაქტური მეთოდით შესწავლილია 

მიღებული ნიმუშების ელექტრული და მექანიკური მახასიათებლები. 

შესწავლილია იუნგის მოდელის, შინაგანი ხახუნის და ხვედრითი წინაღობის ტემპერატურული 

დამოკიდებულება 400-1000OC ინტერვალში. 
25 

 

 
 

ნოდარ გასვიანი ზოგიერთი ინტერმეტალიდის 

მაღალტემპერატურული 

ელექტროქიმიური სინთეზი 

2.  

inovaciuri teqnologiebi 
metalurgiasa da 
masalaTmcodneobaSi. 
saerTaSoriso komferencia 
16-18 ivlisi 2015w. Tbilisi 

შესწავლილია ტუტე ლითონთა ჰალოგენიდების ნალღობთა ფონზე დეპოლარიზატორების YF3-

AlCl3(Na3AlF6); YF3-AlF3(Na3AlF6)-Ca(VO3)2; NaMoO4-CoCl2(NiCl2) ელექტროქიმიური ქცევა, სადაც  

გამოყენებული იქნა მჟავა დანამატები (Ca2+, Mg2+, PO3-). შედეგად მოხერხდა ლღობილში 

არსებული ლითონთა ელექტროაღდგენის პოტენციალთა დაახლოება სასურველ ზღვრებში. 

კვლევის მეთოდებად გამოყენებულია ვოლტამპერომეტრია, პოტენციოსტატიკური და 

გალვანოსტატიკური ელექტროლიზი, რენტგენოფაზური, მიკრორენტგენოსპექტრალური და 

ქიმიური ანალიზები. კვლევის შედეგად დადგენილი იქნა ელექტროლიტების შემადგენლობა და 

პროცესების ოპტიმალური პარამეტრები.  

სინთეზირებულია ინტერმეტალიდები: YF3, YAlV, MoCo3, MoNi3 წვრილდისპერსული ფხვნილების 

სახით. 
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26 
 
 
 

თ. ჩახუნაშვილი 
 

საქართველოს მანგანუმშემცვე-

ლი საწარმოო ნარჩენების 

ქიმიურ–ტექნოლოგიური 

გადამუშავება (რუსულ ენაზე) 
 

არაორგანული 

მასალათმცოდნეობის 

თანამედროვე ტექნოლოგიები 

და მეთოდები. II 

საერთაშორისო კონფერენცია, 

თბილისი, 2015წ. აპრილი 
moxsenebaTa anotaciebi 

   მოხსენებაში განხილულია საქართველოს სამრეწველო საწარმოთა (რუსთავის სს „აზოტის“, 

ჭიათურის სს „ჯორჯია მანგანეზე“) მანგანუმშემცველი ტექნოგენური ნარჩენების (გამოტუტვის 

შლამები, გამდიდრების კუდები) ქიმიურ–ტექნოლოგიური გადამუშავების აქტუალური 

საკითხები ბაზარზე მოთხოვნილების მქონე პროდუქციის მიღებით (ელექტროლიზური 

მანგანუმის დიოქსიდი, მანგანუმის სულფატი, ელექტროლიზური წყალბადი, აგრეთვე 

თაბაშირშემცველი სამშენებლო მასალა, როგორ თანაური პროდუქტი). შემოთავაზებულია მთელი 

რიგი ტექნოლოგიური სიახლეები, რომლებიც საშუალებას იძლევიან ამაღლდეს წარმოებული 

პროდუქციის ტექნიკურ–ეკონომიკური მაჩვენებლები. 
 

 

b) ucxoeTSi 
 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 T. Marsagishvili,  

M. Machavariani, G. Tatishvili, 

R. Khositashvili, E. Tskhakaia,  

N. Ananiashvili, J. Metreveli and 

M. Kikabidze-Gachechiladze 

Theoretical Investigations of 

Nano-sensors for Radiation 

Processes. 

ICNBME-2015, September 23-26, 

2015, Chisinau, Republic of 

Moldova, Springer. 

რადიონუკლიდებით  გარემოს დაბინძურების შემთხვევაში ჩნდება რადიაციული წყაროების 

დადგენის პრობლემა. დაბალი კონცენტრაციების გამო მათი აღმოჩენა დაკავშირებულია 

სირთულეებთან. ამავე დროს, რადიაციული წყაროების ხანგრძლივი ზემოქმედება, მათი დაბალი 

კონცენტრაციების შემთხვევაშიც იწვევს მნიშვნელოვან ცვლილებებს  ბიოლოგიური პროცესებში.  

დაბალი კონცენტრაციის რადიაციული წყაროების კვლევის დროს, შეიძლება გამოვიყენოთ 

თანამედროვე სარეგისტრაციო ხელსაწყოების ტექნიკური შესაძლებლობები. მაგალითად, 

ოპტიკურ დიაპაზონში შეიძლება რეგისტრირებულ იქნას ძალიან სუსტი ლუმინესცენცია, 

ფაქტიურად ცალკეული ფოტონები. თხევად გარემოში რადიონუკლიდების კონცენტრაციის 
გაზრდა შესაძლებელია ხელოვნური ან ბუნებრივი ასორბენტების დახმარებით. რეგისტრაციის 
ოპტიკური მეთოდების გამოყენება ფოტონების რეგისტრაციაზე დაფუძნებული სენსორების 
გამოყენების შესაძლებლობას იძლევა. პროცესები, რომლებიც მიმდინარეობს საკვლევ სისტემებში 
შიძლება დავყოთ ორ ჯგუფად. პირველი ჯგუფი - მუხტის გადატანის და ფოტოგადატანის 
პროცესები კონდენსირებულ გარემოში ნაწილაკებს შორის და ელექტროდსა და ნაწილაკს შორის. 
მეორე გგუფი - ცალკეული ნაწილაკების ელექტრონული აგზნება, ელექტრონის აგზნების 
ენერგიის გადატანა ნაწილაკებს შორის კონდენსირებულ გარემოში. მიღებულია ანალიზური 
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გამოსახულებები სიჩქარის კონსტანტისათვის და კინეტიკური პარამეტრებისათვის  მუხგის 
გადატანის პროცესების და ნაწილაკებს შორის ელექტრონის აგზნების ენერგიის გადატანის 
პროცესებისათვის. გადასვლის დიპოლური მომენტი შეიძლება გავითვალოთ, როცა ცნობილია 
რეაგანტების განაწილების ფუნქცია. შიძლება შევაფასოთ გადასვლის ინტერვალი, რომელიც 
მნიშვნელოვანია რთული სისტემების შესწავლის დროს.   

 

2 
 

თ. ლეჟავა ინოვაციური სამუშაოები 

ენეგოეფექტურობის, 

ნარჩენების გადამუშავების და  

განახლებადი მასალების 

მიმართულებით 

საერთაშორისო 

თანამშრომლობის “Green 

Ventures 2015” ფორუმი. 

 ქ. ლაიფციგი, გერმანია,  27-

29..01. 2015 

ფორუმზე წარდგენილ იქნა ინსტიტუტში დამუშავებული ინოვაციური სამუშაოები 

ენეგოეფექტურობის, ნარჩენების გადამუშავების და  განახლებადი მასალების მიმართულებით. 
 
3 

Ts.Gagnidze Electrochemikal purification of 

quarry waters from the ions of 

heavy metals. 

“Shichtman International 

Symposium”, oktober, 2015, 

p.127-131. Antalia, Turkey. 
ganxilulia eleqtroqimiuri      meTodis gamoyenebiT karieruli wylis mZime 
metalebisgan gawmendis sakiTxebi. aRwerilia eleqtroqimiuri reaqtoris 
konstruqcia, romlis meSveobiTac SesaZlebelia e.w. “arxuli” eleqtrolizis 
Catareba zRvruli kaToduri denis simkvrivis (ik) pirobebSi. Mmocemulia karieruli 
wylidan sasargeblo komponentebis amoRebis da kompleqsuri gadamuSavebis 
teqnoloigiuri sqemebi. 

 
4 E. Kachibaia, R. Imnadze,  

T. Paikidze, D. Dzanashvili,  

T. Machaladze.   

Modified Lithium Manganese 

Spinels - LiMexNi0.5-xMn1.5O4 

(Me=Co, Cr). 

“Journees d’Electrochimic”, 

Rome, 6-10 Juilet, 2015 

შესწავლილია Co-ის და  Cr-ის დოპირებით მიღებული LiMexNi0.5-xMn1.5O4-ტიპის ლითიუმ-

მანგანუმიანუ შპინელის ფაზური შედგენილობა. დადგენილია ფაზაში დოპანტის იზომორფული 

ჩანაცვლებისთვის მისი  ოპტიმალური რაოდენობა.  

 
5 Nodar Lekishvili, Khatuna 

Barbakadze, 

Tengiz Machaladze, 

Jamil Akhtar 

Obtaining, Study of 

Thermophysical Properties and 

Use of Antimicrobial Hybrid 

Coatings 

International Conference on 

Emerging Technologies: Micro 

to Nano 2015 (India, 24-25 

October) 

antibaqteriuli kompozitebisa da masalebis sawyisi komponentebis struqturis, 
bioaqtiurobis da Tanafardobis mizanmimarTuli SerCeviT umjobesdeba maTi 
meqanikuri, Termuli da saeqsploatacio maxasiaTeblebi 

 

 

 

 
6 Vera Varazashvili,  Thermodynamic Approach Of International Scholarly and 
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Murman Tsarakhov,  

Tamar Mirianashvili,  

Teimuraz Pavlenishvili,  

Tengiz Machaladze,  

Mzia Khundadze 

Lanthanide-Iron Double Oxides 

Formation 

Scientific Research and 

Innovation.  

September 17-18, 2015, Rome, 

Italy 

Seswavlilia iSviaTmiwaliTonebis granatis tipis struqturis warmoqmnis 
energetikuli maCveneblebi, warmoqmnis enTalpia, entropia da jibsis energia. 
dadgenilia temperaturis farTo intervalisaTvis (300~1500 K) Sedegebi. 
rekomendebulia sacnobaro gamocemisaTvis 
 

 
 
 

2015 wels saqpatentSi Cabarebuli ganacxadebis nusxa 

# saTauri Semsruleblebi ganacxadis 
nomeri 

SeniSvna 

 
1 

პოლიმერული 

კომპოზიციური 

მასალების 

ელექტროქიმიური 

მოალუმინირების ხერხი 

ნ. გასვიანი 

გ. ყიფიანი 

ს. გასვიანი 

ლ. აბაზაძე 

დ. გვენცაძე 

ლ. გვენცაძე 

ნ. სხილაძე 

 

 

 

13873/02 
 

gaiara winaswari 
eqspertiza 

 

 

 

 
2 

წყლით გაცივებადი 

ანოდი 

წვრილდისპერსული 

ელექტროლიზური 

მანგანუმის მისაღებად 

თ. როყვა 

დ. ძანაშვილი 

თ. ჩახუნაშვილი 

  

 

  13773/02   

 

miRebulia 
gadawyvetileba 
sasargeblo 
modelis patentis 
gacemis Sesaxeb 

 
3. 
 
 

ელექტროლიტი 

ალუმინისა და მისი 

შენადნობების 

მონიკილებისათვის 

ნ. ანანიაშვილი 

თ. მარსაგიშვილი 

გ. ტატიშვილი 

მ. გაCეჩილაძე 

ჯ. მეტრეველი 
 

 

   13799/02 

brZaneba sasargeb-
lo modelis paten-
tis gacemis Sesa-
xeb # 575/02 

 

4. 

 

 

ანოდი ელექტროლიზური 

მანგანუმის დიოქსიდის 

მისაღებად 

 

თ. ჩახუნაშვილი 

თ. როყვა 

ჟ. ქებაძე 

ზ. ვაწაძე  

მ. დადუნაშვილი 

 

13988/02 

 

 

gaiara winaswari 
eqspertiza 
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5 

 

ანოდი ელექტროლიზური 

მანგანუმის დიოქსიდის 

მისაღებად 

 

თ. ჩახუნაშვილი 

თ. როყვა 

ჟ. ქებაძე 

ზ. ვაწაძე  

მ. დადუნაშვილი 

 

  13989/02 

gaiara winaswari 
eqspertiza 

 

6. საშრობი მოწყობილობა თ.ლეჟავა 

ს.ნიკოგოსიანი 

თ.ნატრიაშვილი 

ჯ.მესხი 

13885/01 gaiara winaswari 
eqspertiza 
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ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ალექსანდრე ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტის 

2015 წლის სამეცნიერო მუშაობის 

ა ნ გ ა რ ი შ ი 
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შესავალი 

2015 წელს ალექსანდრე ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტში ირიცხებოდა 42 მეცნიერ-

თანამშრომელი, მათგან 10 მეცნიერებათა დოტორი (მათ შორის  საქართველოს მეცნიერებათა 

ეროვნული აკადემიის 2 აკადამიკოსი და 3 წევრ-კორესპოდენტი), 26 მეცნიერებათა 

კანდიდატი/აკადემიური დოქტორი და 2 დოქტორანტი. საანგარიშო წელს ინსტიტუტში 5 

სამეცნიერო მიმართულებით მუშავდებოდა და 17 სამეცნიერო პროექტი. მათგან 2 პროექტი 

დასრულდა. სხვადასხვა პროექტის შესრულებასთან დაკაშირებით, გამოქვეყნდა 2 მონოგრაფია 

(მათ შორის 1 უცხოეთში), 49 სტატია (მათ შორის 9 უცხოეთში). გრძელდებოდა მუშაობა 2 

უცხოურ და 3 შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო პროექტებზე. 

ინსტიტუტის თანამშრომლები 2015 წელს მონაწილეობდნენ 16 საერთაშორისო და 5 

ადგილობრივ სამეცნიერო ფორუმში. გარდა ამისა, საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტისა და 

გრანტების გარეშე შესრულდა ერთი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი, რომელთან 

დაკავშირებითაც 2015 წელს გამოქვეყნდა 2 მონოგრაფია (მათ შორის, 1 უცხოეთში) და 2 სტატია 

უცხოეთში.              
 

 

 
 

1.1. სამეცნიერო ერთეულის (განყოფილების) დასახელება: 

ტექტონიკის, რეგიონული გეოლოგიისა და სეისმოტონიკის განყოფილება. 

მიმართულება 1: ტექტონიკური დეფორმაციები და საქართველოსა და მომიჯნავე რეგიონების 

გეოლოგიური და გეოდინამიკური ევოლუცია (2015-2024). 

1. 2. სამეცნიერო ერთეულის (განყოფილების) ხელმძღვანელი – აკად. ერეკლე გამყრელიძე. 

1.3. სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: მთ.მეცნ.-თანამშრომელი: ფ. მაისაძე, 

უფრ. მეცნ. თანამშრომლები: თ. გიორგობიანი, ლ. ბაშელეიშვილი;  მეცნ. თანამშრომლები:   

გ. მაისურაძე, თ. წამალაშვილი. 

არასამეცნიერო პერსონალი: ინჟინერ-გეოლოგი გ. ბოიჩენკო, ლაბორანტი: ნ. თევდორაშვილი. 

 

 

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებისთ 2015 წლისთვის შესრულებული და 

გარდამავალი სამეცმიერო-კვლევითი სამუშაოები  

 
N# gardamavali proeqtis dasaxeleba Pproeqtis 

xelmZRvaneli 
Pproeqtis 

Semsruleblebi 
1. სხვადასხვა ასაკის, რიგის, მორფოლოგიისა და 

გენეზისის ტექტონიკური სტრუ-ქტურების 

წარმოშბის მეანიზმის კველვა (2015-2023). 

ე. გამყრელიძე ე. გამყრელიძე თ. გიორგ-

ობიანი, ლ.ბაშელეიშვილი 

გ. მაისურაძე, თ. წამალა-

შვილი 
2. დედამიწის ქერქის უახლესი (ნეოტექტო-

ნიკური) და თანამედროვე მოძრაობების 

ხასიათი და სიჩქარე საქართველოს ტერი-

ტორიაზე (2015-2017). 

ე. გამყრელიძე ე. გამყრელიძე 

3. საქართველოს ოლისტოსტრომული კომპ-

ლექსები და მათი გეოლოგიური მნიშვ-

ნელობა (2015-2017) 

ე. გამყრელიძე ე. გამყრელიძე 
ფ. მაისაძე 

ლ. ბაშელეიშვილი 
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გარდამავალი კვლევითი სამუშაოების ეტაპების ძირითადი შედეგები (ანოტაციები) 

 

1. მრავალი თვალსაზრისით უნივერსალური თეორიის – ფილების ტექტონიკის თეორიის 

შექმნის მიუხედავად იმისათვის, რომ დადგინდეს ტექტონიკურ მოძრაობათა და ლითოსფეროს 

დეფორმაციის მიზეზები და ყველა ტიპის ტექტონიკური სტრუქტურის წარმოშობის მექანიზმი, 

კვლავ უნდა გაგრძელდეს გულმოდგინე კვლევა დედამიწის ქერქის სტრუქტურის ყველა 

დონეზე, დაწყებული უმცირესი სტრუქტურებიდან, რომელთაც მიკროსკოპში შევისწავლით, 

უდიდესამდე, რომლებიც მთელს კონტინენტებს და ოკეანეებს მოიცავს. ამგვარი კვლევა 

ახალგაზრდა ნაოჭა სარტყლების ფარგლებში, პალეოტექტონიკურ რეკონსტრუქციებთან ერთად, 

გულისხმობს გვიანალპური და თანამედროვე დეფორმაციის ხასიათისა და სრულიად 

სხვადასხვა რიგის ნაოჭა და რღვევითი სტრუქტურების, მათ შორის, მიწის ქერქის კუმშვის 

საუკეთესო ინდიკატორების – ტექტონიკური ზეწრების (შარიაჟების), გენეზისისა და 

წარმოშობის მექანიზმის კვლევას დეტალური და რეგიონული სტრუქტურული ანალიზისა და 

ტექტონიკური მოდელირების მეთოდების გამოყენებით. Aამავე დროს, ამგვარი რეგიონების 

დეფორმაციის პრობლემა უშუალოდ უკავშირდება მათი სეისმურობის პრობლემის კვლევას, 

რასაც, ბუნებრივია, თეორიულთან ერთად, პრაქტიკული მნიშვნელობაც აქვს. ამ პროექტის 

შესრულებასთა დაკავშირებით 2015 წელს გამოქვეყნდა 4 სტატია და წარდგენილ იქნა ერთი 

მოხსენება საერთაშორისო კონფერენციაზე ქ. ბაზელში (შვეიცარია). 

2. რეგიონული სტრუქტურული ანალიზის საშუალებით, კერძოდ, მსხვილმასშტაბიანი 

ზედაპირული რღვევებისა და პირველი რიგის ნაოჭების შესწავლის საფუძველზე, დადგინდა 

პირველი რიგის სუბჰორიზონტალური ტექტონიკური კუმშვის ღერძების ორიენტაცია 

საქართველოს ტერიტორიაზე. Aამავე დროს, დეტალური სტრუქტურული ანალიზის 

საშუალებით, კერძოდ, მცირე ამპლიტუდიანი რღვევების, დაწვრილნაოჭების შესწავლისა და 

ნაპრალოვნების ანალიზის საფუძველზე დადგინდა მეორე რიგის სუბჰორიზონტალური 

ტექტონიკური კუმშვის ღერძების ორიენტაცია საქართველოს ტერიტორიაზე. გაანალიზდა 

აგრეთვე არსებული გეოდეზიური მონაცემები დედამიწის ქერქის ვერტიკალური მოძრაობის 

შესახებ. განმეორებითი ნიველირების და აგრეთვე ტერასების ანალიზის საფუძველზე 

დადგენილია, რომ კავკასიონის დასავლეთ ნაწილში აზევების სიჩქარე უდრის 2 მმ/წ; მის 

ღერძულ ზონაში იგი შეადგენს 10-13 მმ/წ, ხოლო აღმოსავლეთ ნაწილში კი აღწევს 15 მმ/წ. 

აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის ღერძული ნაწილი განიცდის აზევებას 2-3 მმ/წ სიჩქარით. 

დაძირვის სიჩქარეები კი არის: რიონის დეპრესიის ცენტრალურ ნაწილში 2-4 მმ/წ (ფოთის 

მიდამოებში 6.5 მმ/წ), ეს მონაცემები შეტანილია საქართველოს ახალ ტექტონიკურ რუკაში (1: 
500 000). 

3. საქართველოს ტერიტორიის გეოლოგიური ევოლუციის შესასწავლად და 

პალეოტექტონიკური სტრუქტურების ხასიათის დასადგენად დიდი მნიშვნელობა აქვს 

სხვადასხვა ასაკის ოლისტოსტრომული კომპლექსების კვლევას. კერძოდ, მათი შემადგენელი 

ნატეხოვანი მასალის ასაკისა და ხასიათის და მათი მლვებავი წყაროს დადგენას, რაც 

საშუალებას იძლევა ჩატარდეს პალეოგეოგრაფიული რეკონსტრუქციები, დადგინდეს 

ოლისტოსტრომების წარმოშობის მიზეზები და მათი წარმომშობი ტექტონიკური 

სტრუქტუერების ხასიათი. 
საანგარიშო წელს დაიწყო საქართველოს ტერიტორიაზე გავრცელებული სხვადასხვა ასაკის 

ოლისტოსტრომების შესახებ მოპოვებული ქვიური მასალის დამუშავება და მათი წარმოშობის 

შესახებ არსებული განსხვავებული წარმოდგენების გაცნობა და კრიტიკული ანალიზი. ამ მხრივ 

განსაკუთრებული ყურადრება გამახვილდა ოლისტოსტრომების მკვებავი წყაროს 

ადგილმდებარეობისა და მისი აგებულების დადგენაზე. 

ჩატარდა საველე სამუშაოები ქ.თბილისის მიდამოებში შუაეოცენური „თბილისის 

ოლისტოსტრომების“ („არეულშრეებრივი კონგლომერატები“) შესასწავლად. აღებული იქნა მდიდარი 
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ქვიური მასალა როგორც აქამდე ცნობილ, ასევე ახალ, აქამდე უცნობ გაშიშვლებებიდან. ამ მხრივ 

აღსანიშნავია მირზა-შაფის ქუჩაზე არსებული შუაეოცენური გამოსავლები, სადაც თვალსაჩინოდ 

ჩანს დაბახანის წყების და ოლისტოსტრომების შეხება და ურთიერთგადასვლა, რაც აქამდე ცნობილი 

არ იყო. 
ვინაიდან ოლისტოსტრომული კომპლექსები მიეკუთვნება მოვლენით ნალექებს და მათი 

წარმოშობა დაკავშირებულია ოროფაზისის გამოვლინებასთან, დასავლეთ აბხაზეთის 

ზედაეოცენური ნალექების მაგალითზე გაანალიზებულ იქნა ის გეოლოგიური პირობებიო, 

რომლებიც გავლენას ახდენს ნალექდაგგროვების სიჩქარეზე და მის ხასიათზე. Gგამოკვლეულ 

იქნა აგრეთვე საქართველოს ვულკანურ მთიანეთში ახალგაზრდა ეფუზივების გავრცელების 

არეალი. Aამ პროექტის შესრულებასთან დაკავშირებით 2015 წელს გამოქვეყნდა სტატია და 

წარდგენილ იქმნა მოხსენება ქ.მოსკოვში რუსეთის VIII საერთაშორისო ლითოლოგიურ 

თათბირზე.  
 

 

გრანტით დაფინანსებური სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

 

ანოტაციები 

 

1. დეტალურად იქნა შესწავლილი კავკასიონის გარდიგარდმო ჭრილი საქართველოს სამხედრო გზის 

გასწვრივ. ამ პროექტის შსრულებასთან დაკავშირებით წარდგენილ იქნა მოხსენებები საერთაშიორისო 

სამეცნიერო კონფერენციაზე ქ.ბაზელში (შვეიცარია) (იხ.ქვემოთ) და იქვე გამოქვეყნდა 2 თეზისი. 

2. მეორე პროექტის ანოტაცია იხ.  პროექტ 3-ში. 

 

 

II.1.პუბლიკაციები 

ა) საქართველოში 

სტატიები 

# ავტორი/ავტორები სტატიის სათაური, ჟურნალის/კრებულის 

დასახელება გამოცემის ადგილი, გამომ-

ცემლობა  

ჟურნალის/

კრებულის 

ნომერი 

გვერდების 

რაოდენობა 

1. Gamkrelidze I., 

Gamkrelidze M., 

Loladze M. 

New tectonic map of Georgia (Explanatory note), 

საქ. მეცნ. ეროვნ. აკად. „მოამბე“  

ტ.IX, # 1,  111-116 

2. ე.გამყრელიძე, გეოლოგიური მეცნიერების 90-წლიანი გზა ახ.სერია, 3-22 

პროექტის დასახელება დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი 

პროექტის შემსრულებლები 

1.კავკასიონის ტექტონიკა 

და პალეოტექტონიკური 

ევოლუცია (2014-2016) 

შვეიცარიის 

საერთაშორისო 

სამეცნოერო გრანტი 

(SCOPES) 

ე.გამყრელიძე ე.გამყრელიძე, 

კ.ქოიავა 

2.გეოლოგიის ინგლისურ- 

ქართული ტერმინოლოგი-

ური ლექსიკონი (2014-2016) 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

თ.წუწუნავა თ. წუწუნავა, ე. გამყრელიძე, 

დ. შენგელია, გ. ჭიჭინაძე, 

კ. ქოიავა, ქ. თედლიაშვილი, 

გ. ბერიძე 
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მ.თოფჩიშვილი ალექსანდრე ჯანელიძის გეოლოგიის 

ინსტიტუტში, თსუ-ს ა.ჯანელიძის გეოლოგიის 

ინსტიტუტის შრომები   

ნაკვ. 127 

3. ე.გამყრელიძე, 

მ.გამყრელიძე, 

მ.ლპლაძე 

საქართველოს ახალი ტექტონიკური რუკა 

(განმარტებითი ბარათი),     თსუ-ს 

ა.ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტის 

შრომები   

ახ.სერია, 

ნაკვ. 127 

98-104 

4. Т.В.Гиоргобиани, 

Д.П.Закарая 

Механизм и геодинамика формирования 

складчатой структуры Дагестанского клина. 

თსუ-ს ა.ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტის 

შრომები   

ახ.სერია, 

ნაკვ. 127 

112-116 

5. L.Basheleishvili, 

M.Kumelashvili, 

S.Kuloshvili 

Genesis of the seismodislocation in the epicenter 

area of the Racha earthquake, „საქართველოს 

ნავთობი და გაზი“  

# 30, 45-53 

6. Ф.Д. Маисадзе Влияние геологических условий на скорость 

осадконакопления. თსუ-ს ა.ჯანელიძის 

გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომები   

ახ.სერია, 

ნაკვ. 127 

104-112 

7. გ.მაისურაძე, 

გ.ბერიძე 

ახალქალაქის წყება - ეოპლეისტოცენური 

კონტინენტური ნალექების სტრატოტიპი 

საქართველოში. თსუ-ს ა.ჯანელიძის 

გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომები   

ახ.სერია, 

ნაკვ. 127 

55-63 

8. Алешинская З.В., 

Маисурадзе Г.М. 
Диатомовое сообщество в озерных отложениях 

ахалкалакской свиты. თსუ-ს ა.ჯანელიძის 

გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომები   

ახ.სერია, 

ნაკვ. 127 

 

 

 

ანოტაციები 

 

1.საქართვეოს ახალი ტექტონიკური რუკის განმარტებით ბარათში განხილულია მისი ძირითადი 

შინაარსი. რუკა კომპლექსური ხასიათისაა და მოიცავს მონაცემთა ფართო სპექტრს საქართველოს 

ტერიტორიის დედამიწის ქერქის აგებულებისა და განვითარების შესახებ, მისი ამგები ქანების 

შედგენილობის, განლაგების ხასიათისა და გეოდინამიკური ბუნების შესახებ. კერძოდ, რუკაზე 

ფგამოსახულია სხვადასხვა ხასიათის ტექტონიკური სტრუქტურები,  მათი კინემატიკური ბუნება და 

განვითარების ისტორია. გარდა ამისა, სხვადასხვა გეოლოგიური ჰორიზონტების 

სტარტოიზოჰიფსების საშუალებით და გეოფიზიკური მონაცემების საფუძველზე მოცემულია 

დედამიწის ქერქის სიღრმული აგებულება. ნაჩვენებნის აგრეთვე ტექტონიკურ ძაბვათა ველი და 

დედამიწის ქერქის ჰორიზონტალუყრი მოძრაობის ხასიათი (მიმართულება და სიჩქარე). სპეციალურ 

ჩანართზე ნაჩვენებია აგრეთვე კავკასიის გეოდინამუკური პირობები მეზოზოურ და ადრეკაინოზოურ 

დროში.  

2. სტატიაში განხილულია გეოლოგიური  მეცნიერების 90-წლიანი გზა ალექსანდრე ჯანელიძის 

გეოლოგიის ინსტიტუტში და ნაჩვენებია მეცნიერული შედეგები გეოლოგიის თითქმის ყველა 

მიმართულებით. 

3. იხ. 1 შრომის ანოტაცია.  

4. კავკასიონის  ჩრდილო-აღმოსავლეთ  ნაწილში  განლაგებული  რკალისებური  ფორმის  დაღესტნის  

სოლის  დეტალური  გეოლოგიურ-სტრუქტურული  ანალიზის  შედეგად  ახლებურად  არის  

განხილული  მისი  ფორმირების  მექანიზმი  და  გეოდინამიკა. დადგენილია, რომ ამ სოლის 

თანამედროვე სტრუქტურის  წარმოშობის  მიზეზი  იყო  აღმოსავლეთ  კავკასიონის  ქვეშ  
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ამიერკავკასიის  მიკროფილაქნის  ქვეცოცება და მისი ჩრდილოური  გადაადგილება. ეს პროცესი მისი  

შემომსა-ზღვრელი ჩრდილო-აღმოსავლური და ჩრდილო-დასავლური  მიმართებების  მქონე  

რღვევებს  შორის მის გათრევას იწვევდა, რაც ადრეული   დანაოჭების  ჯვარედინ  დეფორმაციას  და  

რკალურ  მორფოლოგიას  განაპირობებდა. 

5. სეისმოდისლოკაციური მოვლენების ანალიზისას დგინდება მეორე რიგის დილოკაციების წამყვანი 

როლი არამდგრად, ციცაბოდ დახრილ ფერდობებზე (ქვაზვავები, მეწყერები, სელური ნაკადები). 

ასევე აღინიშნება სხვადასხვა სახის ნაპრალები და კომბინირებული რღვევები (შესხლეტა -ნაწევები, 

ნასხლეტ- ნაწევები) მათი უმრავლესობა დასავლურ და ჩრდილო-დასავლური მიმართებებით 

ხასიათდებიან. 

6. სტატიაში განხილულია გეოლოგიური პირობები, რომლებიც გარკვეულ გავლენას ახდენს 

ნალექდაგროვების სიჩქარეზე და მის ხასიათზე. ამ მხრივ ყურადღება გამახვილებულია 

ოროფაზისებზე, კერძოდ, პირენეულ დანაოჭებაზე. კვლევის ობიექტად შერჩეული იქნა დასავლეთ 

აფხაზეთის ზედაეოცენური ნალექები, რომლებიც გეოლოგიურად კარგადაა შესწავლილი და სრული 

ჭრილებითაა წარმოდგენილი. აქ ნათლადაა გამოხატული პალეოგეოგრაფიული და სედიმენტაციური 

ცვლილებები, რომლებიც თან ახლდა პირენეულ ოროფაზისს. კავკასიონის სამხრეთი ფერდობის 

ფარგლებში ზედაეოცენური ნალექების მაგალითზე პირველად იქნა დადგენილი ნალექდაგროვების 

სიჩქარეები ცალკეული ფაციესური ზონითვის. დიაგენეზის და შემდგომი პროცესების 

გათვალისწინებით გამოთვლილ იქნა ცალკეული წყებების პირველადი სიმძლავრეები და მათი 

დაგროვების ხანგრძლივობა. მიღებული შედეგები ნალექდაგროვების სიჩქარეების შესახებ, სრულად 

შეესაბამება იმ მონაცემებს, რომლებიც არსებობს მოსაზღვრე რეგიონების თანამედროვე და 

გეოლოგიური წარსულის აუზებისთვის. 

7. სამხრეთ საქართველოს ვულკანურ მთიანეთში ახალგაზრდა ეფუზივების ასაკისა და 

გავრცელების არეალის დადგენის მიზნით გამოყენებულ იქნა კვლევის პალეომაგნიტური, 

პალეონტოლოგიური, გეომორფოლოგიური, სტრატიგრაფიული და რადიოლოგიური მეთოდები. 

დადგენილ იქნა ადრე დაუზუსტებელი (სავარაუდოდ ზედა პლიოცენური-შუა მეოთხეული) 

ასაკის მქონე ესე წოდებული ახალქალაქის წყების სტრატიგრაფიული საზღვრები, მასში 

შემავალი ნალექების ლითოფაციალური თანამიმდევრობა, მათი კონტაქტის ფიქსაცია საგებ და 

სახურავ ფორმაციებთან. მაგნიტოსტრატიგრაფიულმა გამოკვლევებმა დაგვანახვესს რომ 

ახალქალაქის ქვედა საზღვარი ემთხვევა გაუს-მატუიამას ინვერსიულ ზონას (2,6 მლნ წ.) , ხოლო 

ზედა საზღვარი – მატუიამა-ბრიუნესის გარდამავალ ეპოქას (0,8 მლნ.წ.). სტრატიგრაფიულად იგი 

მოიცავს შუა აღჩაგილურ სართულს (ზედა პლიოცენი) – ეოპლეისტოცენურს მთლიანად 

(აფშერონულს – კასპიის ზღვის სტრატიგრაფიული სქემის მიხედვით). 

ახალქალაქის წყების ნალექების გეოლოგიური ჭრილი სამხრეთ საქართველოში 

(ახალქალაქი, დილისკა, დმანისი, ბედენი) არის ყველაზე სრულყოფილი, იმფორმატიული და 

ფაქტიური მასალით მდიდარი. ამდენად მიგვაჩნია, რომ ახალქალაქის წყების ნალექების 

გეოლოგიური ჭრილი სამხრეთ საქართველოში შესაძლებელია ჩავთვალოდ სრატოტიპურ 

(სახელმძღვანელო) ჭრილად სომხეთის და აღმოსავლეთ ანატოლიის ვულკანური 

რეგიონებისათვის. 

8. სოფ. დილისკასთან ახალქალაქის წყების ნალექთა გეოლოგიურ ჭრილში, ე.წ. “ქვედა” და 

“ზედა” დოლერიტებს შორის არსებულ ტბიურ ნალექებში გამოვლენილ და შესწავლილ იქნა 

დიატომიტიანი შრე (კაჟმიწის წყალმცენარეები). დილისკის ჭრილი შესწავლილ იქნა 

კომპლექსურად რადიოლოგიური, პალეომაგნიტური, პალეონტოლოგიური, პალინოლოგიური, 

მორფოსტრატიგრაფიული მეთოდებით (მაისურაძე, 1984; ლ. ვეკუა და სხ.., 1982, ჯიღაური, 1991; 

ფერინგი და სხ. 1996). 

მთლიანობაში აღმოჩნდა, რომ დილისკის დიატომური ფლორა მეტად ახლოს დგას 

ნურნუსის (სომხეთი) და ქისათიბის დიატომიტებთან (მიო-პლიოცენი) რაც პრობლემებსა ქმნის 

მათ ასაკობრივ იდენტურობასთან. ამ საკითხის გადაწყვეტა მეტად რთულია, რამდენადაც 
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დიატომიტებს გააჩნიათ დიდი ასაკობრივი დიაპაზონი დროსა და სივრცეში. ამიტომ ვფიქრობთ, 

რომ დიატომიტებს გეოლოგიაში არ გააჩნიათ სტრატიგრაფიული მნიშვნელობა. ისინი 

გამოდგებიან მხოლოდ რეგიონული გეოლოგიის და პალეოგეოგრაფიის საკითხების 

გადასაჭრელად.  

 

 

II. 2. პუბლიკაციები 

ბ)უცხოეთში 

სტატიები: 

# ავტორი/ავტორები სტატიის სათაური, ჟურნალის/კრებულის 

დასახელება გამოცემის ადგილი, გამომც-

ემლობა  

ჟურნალის/

კრებულის 

ნომერი 

გვერდების 

რაოდენობა 

1. Т.В.Гиоргобиани Этапы альпийского складкообразования 

Большого Кавказа и их связь с геодинамикой 

Африкано-Аравийского континента. Материалы 

XLVII Тектонического совещания, Москва, 2015 

Том 1 93-97 

2. Т.В.Гиоргобиани Геодинамика и механизм образования 

альпийской складчатой структуры Большого 

Кавказа. Материалы научного совещания, 

Иркутск, 2015   

Вып. 13 53-55 

 

 

ანოტაციები 

 
1. კავკასიონის ნაოჭა სტრუქტურის დეტალური კვლევების შედეგად მის ტერიტორიაზე დადგენილია 

დანაოჭების ორი მთავარი ეტაპი. პირველი მოიცავს  იურულ - შუა მიოცენურ პერიოდს,  რომლის  დროსაც  შავი  

ზღვა - ამიერკავკასიის მიკროკონტინენტის კავკასიონზე ჩრდილო-აღმოსავლეთი მიმართულებით  მიწოლის 

შედეგად წარმოიშვა რეგიონის ძირითადი ხაზობრივი ნაოჭა სტრუქტურა.  მეორე ეტაპზე, რომელიც 

მიმდინარეობდა გვიან მიოცენურ- ანტროპოგენურ დროში, მიკროკონტინენტის ცალკეული ბლოკების 

(შოლების და  ნანოფილების) კავკასიონზე  სუბმერიდიანული მიწოლის და ქვეცოცების შედეგად პირველად 

ხაზობრივ  სტრუქტურებში მოხდა ინტერფერენციული დანაოჭებისა და    ტექტონიკური   ზეწრების 

ფორმირება. კავკასიონზე კარგად არის გამოხატული აფრიკა-არაბეთის  კონტინენტის ალპური გეოდინამიკის 

კორელაციური კავშირი  დანაოჭების პროცესების ეტაპებთან. 

2. კავკასიონის  ნაოჭა  სისტემის  ფარგლებში  ჩატარებული  მრავალწლიანი  კვლევების  შედეგად  მიღებული  

ახალი  ფაქტობრივი    მასალების  ანალიზის  საფუძველზე  დადგენილია  რეგიონში  ალპური  დანაოჭების  

მექანიზმები  და  გეოდინამიკა.  მოცემულია  კავკასიონის   ტექტოგენეზის  ორეტაპიანი (მრავალფაზიანი)  

მობილისტური  მოდელი,  რომელიც  რეგიონში  დანაოჭების  ფორმირებას  და  გეოდინამიკას  ერთიანი  

პოზიციებიდან  ხსნის,  რაც  აქ  მიმდინარე  მექანიკური  პროცესების  ურთიერთკავშირზე  მიუთითებს. 

 

 

III. 1. სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა 

ბ) უცხოეთში 

 

# მომხსენებელი/მომხსენე

ბლები 

მოხსენებით სათაური ფორუმის ჩატარების დრო 

და ადგილი 

1. Gamkrelidze I., Koiava K, 

Mozar J. 

Geological structure of Georgia and 

geodynamics of the Caucasus 

21-22 ნოემბერი, 2015, 

ქ.ბაზელი (შვეიცარია) 
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2. Gamkrelidze I., Koiava K., 

Mozar J. and Mouvilly J.  

Tectonics in the Greater Caucasus: a N-S 

section along the Georgian Military Road - 

Georgia 

21-22 ნოემბერი, 2015, 

ქ.ბაზელი (შვეიცარია) 

3. Ф.Д.Маисадзе О скорости осадконакопления 27-30 ნოემბერი, მოსკოვი, 

რუსეთის VIII 

ლითოლოგიური თათბირი  

4. Т.В.Гиоргобиани Этапы альпийского складкообразования 

Большого Кавказа и их связь с 

геодинамикой Африкано-Аравийского 

континента 

XLVII ტექტონიკური 

თათბირი, ქ.მოსკოვი 

5. Т.В.Гиоргобиани Геодинамика и механизм образования 

альпийской складчатой структуры 

Большого Кавказа.  

სამეცნიერო თათბირი, 

ქ.ირკუტსკი 

 

 

მოხსენებათა ანოტაციები 

 

1.მოხსენებაში განხილული იყო საქართველოს გეოლოგიური აგებულება, კერძოდ, აქ განვითარებული 

ნალექების სტრატიგრაფია, კამბრიულისწინა და პალეოზოური ასაკის ქანები და სხვადასხვა ხასიათის 

ინტრუზივები; საქართველოს ტერიტორიის ტექტონიკური აგებულება ცალკეული ტექტონიკური 

ზონების მიხედვით. განხილული იყო აგრეთვე კავკასიის კამბრიულისწინა და ფანეროზოული 

გეოდინამიკური ევოლუცია.  

2. მოხსენებაში დახასიათებული იყო კავკასიის გადამკვეთი N-S მიმართულების გეოლოგიური ჭრილი 

და მისი დეტალური სტრუქრტურული შესწავლის შედეგები. 

3. მოხსენებაში მყვანილი იყო ახალი მონაცემები ნალექდაგროვების სიჩქარეების შესახებ, რომლებიც 

მიღებული იყო დასავლეთ აბხაზეთის ზედაეოცენური ნალექევბის შესწავლის შედეგად. 

4. მოხსენებაში განხილული იყო კავკასიონის ალპური დანაოჭების ორი მთავარი ეტაპი: იურულ-

შუამიოცენური და გვიანმიოცენურ-ანთროპოგენური, როდესაც მოხდა არსებული  ხაზობრივი ნაოჭა 

სტრუქტურების განმეორებითი დეფორმაცია, ინტერფერენციული ნაოჭების და ტექტონიკური 

ზეწრების წარმოშობა. 

5. მოხსენებაში განხილული იყო კავკასიონის ალპური დანაოჭების მექანიზმები და გეოდინამიკა. 

მოცემული იყო კავკასიონის ტექტოგენეზისის მრავალფაზიანი მობილისტური მოდელი, რომელიც 

დანაოჭების ფორმირებას და გეოდინამიკას ერთიანი პოზიციებიდან ხსნის.    
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2.1. სამეცნიეროერო ერთეული სდასახელება: სტრატიგრაფიისა და პალეონტოლოგიის 

განყოფილება 

მიმართულება 2:  საქართველოს მეზოზოური და კაინოზოური ნალექების სტრატიგრაფია (2015-

2024).  

2.2. სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი–საქ. მეცნ. ეროვნულიაკად. წევრ-კორესპონდენტი    მ. 

კაკაბაძე 

2.3. სამეცნიერო ერთეულის (განყოფილების) პერსონალური შემადგენლობა – მთ. მეცნ.-თანამშრ. 

მ. თოფჩიშვილი; უფ. მეცნ. თანამშრ.-ები: ც. მინაშვილი, თ. ღავთაძე, ლ. ფოფხაძე, კ. ქოიავა; მეცნ. 

თანამშრ.-ები: ს. ხუციშვილი და ზ. ჩხაიძე; მეცნ. დოქტორი ლ. ცირეკიძე (სამეცნიერო 

კონსულტანტი) დამეცნ. კანდ./აკად. დოქტორი გ. ანანიაშვილი (სამეცნიერო კონსულტანტი). 

არასამეცნიერო პერსონალი: ინჟინერ-გეოლოგი თ. პაიჭაძე, ლაბორანტები: მ. გასვიანი, გ. ლანჩავა 

და ი. სხირტლაძე. 

 

 

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2015 წლისთვის დაგეგმილი და 

შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 
№ შესრულებული პროექტის დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით  

პროექტის 

ხელმძღვანელი 

პროექტის 

შემსრულებლები 
1 

 

 

 

„აღმოსავლეთ პარატეთისის ნავთობის შემცველი 

მაიკოპური სერიის სტრატიგრაფიული მოცულობა და 

მისი დანაწილების საკითხი“ (2012-1015) 

გ. ანანიაშვილი  გ. ანანიაშვილი,  

ც. მინაშვილი,  

ს. ხუციშვილი 

2 

 

 

 

 „მდ. ალაზნის შუაწელის გვიანცარცული და 

პალეოგენური ფლიშური ნალექების 

ბიოსტრატიგრაფიული კვლევა ნანოპლანქტონის 

მიხედვით“. (2013-2015) 

თ. ღავთაძე თ. ღავთაძე,  

ზ. ჩხაიძე 

 

 

დასრულებული კვლევითი პროექტების ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგები  

 

1. მაიკოპური სერიის პრაქტიკულად მუნჯი ქანების ნანოპლანქტონური შესწავლის 

თვალსაზრისით მეტად საინტერესო აღმოჩნდა დასავლეთის დაძირვის ზონის ოდიშის ბლოკის 

გაშიშვლებები. სოფ. ჯგალის ჭრილში განისაზღვრა მდიდარი ნანოკომპლექსი NP21 ზონის 

ინდექს-სახით - Coccolithus subdistichus-ით, რაც შემცველ ქანებს ქვედა ოლიგოცენურად 

ათარიღებს. მოხერხდა აგრეთვე ამიერკავკასიის შუა ოლიგოცენურისთვის  (პოლბინსკის 

ჰორიზონტი) დამახასიათებელი ინდექს-სახეობის Zygodiscus vialovi-ს განსაზღვრა, რომელიც 

სტანდარტული სკალის NP23 ზონასთან არის შეპირისპირებული და რუპელურ სართულს 

პასუხობს. გამოიყო აგრეთვე ზედა ოლიგოცენურის (ქატური სართული) დამახასიათებელი 

ნანოკომპლექსი, რომელიც დაუნაწილებელ NP24- NP25 ზონებს შეესატყვისება. მაიკოპის უფრო 

ახალგარდა, მიოცენური ნალექების ნანოპლანქტონური დასაბუთება შესაძლებელი გახდა 

აღმოსავლეთ საქართველოს ქართლის მოლასურ ქვეზონში, ვაყას ანტიკლინის ჩრდილო ფრთაში 

(ხაშურის რ-ნი, სოფ. ნაბახტევი, მდ. ჭერატხევის ხეობა), სადაც გამოიყო ზედაოლიგოცენურ-

ქვედამიოცენურის (NP25-NN1) და უშუალოდ უფლისციხის (=აქვიტანურს) NN1 

Triquetrochabdulus carinatus -ის შესატყვისი ქანები. ამავე ჭრილში მოლუსკებისა და მიკროფაუნის 

საშუალებით დადასტურდა საყარაულოს სართულის არსებობა.  ამრიგად, აღნიშნული 

მონაცემების საფუძველზე კიდევ ერთხელ იქნა დასაბუთებული, რომ აღმოსავლეთ პარატეთისში 
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მაიკოპური სერიის ქანები უწყვეტი ნალექდაგროვების პირობებში წარმოიშვა. ამ პროექტის 

შესრულებასთან დაკავშირებით გამოქვეყნდა 1 სტატია. 
2. 2013 – 2015 წლებში პირველად მდ. ალაზნის შუა წელის აუზისთვის განხორციელდა 

გვიანცარცული და პალეოგენური ფლიშური ნალექების ბიოსტრატიგრაფიული კვლევა 

ნანოპლანქტონის მიხედვით. შესწავლილ იქნა ჭრილები: მდინარეების - ალაზნის, ილტოს, 

დიკლანთხევის, თურდოს, ორვილას და მღვრიეს ხეობებში; სოფლების - მატანას, ხაიშის, 

გომბორის, სიონის, კოპაძეების და ხადორჰესის მიდამოებში. აღებულ იქნა 600-ზე მეტი ნიმუში. 

ქვიური მასალის    პალეონტოლოგიურმა კვლევამ გამოავლინა მათში დაცული ნანოფოსილიების 

ტაქსონომიური მრავალფეროვნება და დამახასიათებელი ასოციაციების კანონზომიერი ცვლა 

დროში, რამაც შესაძლებელი გახადა რეგიონში წარმოდგენილი გვიან ცარცული და პალეოგენური 

ლითოსტრატიგრაფიული ერთეულების  სტანდარტულ ზონებად დანაწევრება ნანოპლანქტონის 

მიხედვით. ხოლო ნალექების დეტალურ სტრატიგრაფიულ ერთეულებად დანაწილებას 

განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს არამარტო რეგიონთაშორისო და შორეული 

კორელაციისათვის, არამედ ნავთობისა და გაზის საბადოების ძებნა-ძიების მეცნიერულ 

საფუძველზე წარმართვისათვის.შესწავლილი ჭრილების ფარგლებში დადგინდა 17 

გვიანცარცული და ოცი პალეოგენური  ნანოპლანქტონური ზონა. გვიანცარცულთა რიცხვს 

მიეკუთვნებიან: სენომანური Eiffellithus turriseiffelii (CC9) - უკუღმართის წყება და Microrhabdulus 
decoratus(CC10) - ანანურის წყება; ზედატურონული Lucianorhabdus maleformis(CC12) და 

ქვედაკონიაკური Marthasterites furcatus (CC13) - მარგალიტისკლდის წყება; ზედაკონიაკური 

Micula decussata (CC14) – ქვედაკამპანურიCalculites ovalis (CC19) - ეშმაკისხევის წყება; 

შუაკამპანური Ceratolithoides aculeus (CC20) – ქვედამაასტრიხტულიArkhangelskiella cymbiformis 
(CC25a) - ჯორჩის წყება;  მაასტრიხტული Lithraphidites quadratus (25b) და Micula murus (CC25c) - 

საბუეს წყება. პალეოგენური ზონებია: დანიური Biantholithus sparsus (NP1) – Cyclococcolithus 
robustus (NP4) - კვეტერას წყება; ზელანდიური Fasciculithus tympaniformis (NP5) – Discoaster 
multiradiatus (NP9) - შახვეტილის წყება; ქვედაეოცენური Discoaster diastypus (NP10) – 

შუაეოცენური Discoaster bifax (NP16) - ქვაკევრის წყება; ზედაეოცენური დაუნაწევრებელი 

Isthmolithus recurvus(NP19) +  Sphenolithus pseudoradians (NP20) - ილდოყანის წყება. ამ პროექტის 

შესრულებასთან დაკავშირებით გამოქვეყნდა 1 სტატია და 1 თეზისი. 
 
 

გარდამავალი სამეცნიერო კვლევითი პროექტები 

 

№ 
გარდამავალი ( მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება  
პროექტის 

ხელმძღვანელი 
პროექტის 

შემსრულებლები 
1. 

 
საქართველოს ქვედა- და შუაიურული 

ნალექების სტარტიგრაფია (2015-2024).  
მ. თოფჩიშვილი მ. თოფჩიშვილი 

2. საქართველოს ქვედაცარცული ნალექების 

სტრატიგრაფია(2015-2024). 
მ. კაკაბაძე მ. კაკაბაძე 

3. კავკასიონის და მცირე კავკასიონის 

აღმოსავლეთი ნაწილის ზედაცარცული და 

პალეოგენური ნალექების ბიოსტრატიგრაფია, 

პალეოეკოლოგია და პალეოგეოგრაფია 

ნანოპლანქტონის მიხედვით(2015-2024).            

თ. ღავთაძე 

 

 

 

 

თ. ღავთაძე, ზ. ჩხაიძე 

 

 

 

 
4. 

საქართველოს მიოცენური ნალექების 

ბიოსტრატიგრაფია(2015-2024). 

კ. ქოიავა კ. ქოიავა, ც. მინაშვილი, 

გ. ანანიაშვილი, ლ. 

ფოფხაძე, ს. ხუციშვილი 
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გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის ეტაპების ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგები 

 

1. კვლევითი პროექტის პირველი ეტაპზე დამუშავებულია  ძირითადი გამოქვეყნებული 

ლიტერატურა, ფონდური  მასალები და მიმდინარეობს კოლექციებში არსებული ადრეიურული 

ამონიტური ფაუნის სისტემატიკური რევიზია.  

2. პროექტის ამ ეტაპზე დამუშავებულია საქართველოს ქვედაცარცული ნალექების 

ბიოსტრატიგრაფიისა და პალეონტოლოგიის შესახებ არსებული ლიტერატურა. ჩატარდა საველე 

სამუშაოები რაჭაში და ლეჩხუმში. შედგენილია დეტალური ჭრილები სს. ხიმშის, კვაცხუთის, 

ალპანის და ტვიშის მიდამოებში. მიმდინარეობს მოპოვებული ამონიტური და თანმხლები 

ფაუნის დამუშავება.  

3. პროექტის პირველ ეტაპზე დამუშავებულია kavkasionis aRmosavleTi nawilis 

zedacarculi da paleogenuri naleqebis biostratigrafiისა და პალეოგეოგრაფიის 

შესახებ არსებული გამოქვეყნებული და საფონდო ლიტერატურა. მიმდინარე წელს კახეთის 

ტერიტორიაზე ჩატარებულია  საველე სამუშაოები. მიმდინარეობს მოპოვებული მასალის 

ლაბორატორიული დამუშავება და ნანოფოსილიების განსაზღვრა.  
4. პროექტის კვლევის პირველ ეტაპზე დამუშავებულია  საქართველოსა და მიმდებარე 

ტერიტორიების (ჩრდილო კაკვკაია, უკრაინა, აზერბაიჯანი) მიოცენური ნალექების შესახებ 

არსებული ლიტერატურა. მიმდინარე წელს ჩატარებულია საველე სამუშაოები აღმოსავლეთ 

საქართველოში და შედგენილია მიოცენურის დეტალური სტრატიგრაფიული ჭრილები (მდ. 

ნორიოს წყალი, მდ. ლოჭინის ხეობა, ფაშატრის ხევი). ჩატარდა  მოპოვებული ნიმუშების 

ლაბორატორიული დამუშავება. ამჟამად მიმდინარეობს ნიმუშებიდან ფაუნის ამოკრეფა-

განსაზღვრა. შესწავლილია აღმოსავლეთ საქართველოს სარმატული ფორამინიფერების 

კომპლექსები, რაც საშუალებას იძლევა ამ რეგიონის სარმატულის ლითო- და 

ბიოსტრატიგრაფიული სქემის დახვეწას. ჭრილებში ლითოსტრატიგრაფიული შედგენილობის 

მიხედვით გამოიყო ნალექდაგროვების განსხვავებული ტიპები დროსა და სივრცეში. 

ნალექდაგროვების ცალკეული ტიპებისთვის განისაზღვრა ფორმინიფერების კომპლექსების 

ტაქსონომიური შემადენლობა. ნალექდაგროვების ტიპებთან კავშირის დადგენის თვალსაზრისით 

ფორამინიფერების ცალკეულ კომპლექსებში შესწავლილ იქნა ნიჟარების მორფოლოგიური 

თავისებურებანი. აღნიშნული კვლევები მომავალში საშუალებას მოგვცემს რეგიონში 

აღვადგინოთ სარმატულის პალეოგეოგრაფიული პირობების ძირითადი პარამეტრები.  
 

 

I.3. საქართველოს სახელმწიფო გრანტით (რუსთაველის ფონდი) დაფინანსებული სამეცნიერო-

კვლევითი პროექტები  
 

# პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია პროექტის 

ხელმძღვანელი 
პროექტის 

შემსრულებლები 

1 
 
 

 

 

 

აღმოსავლეთ საქარვე-ლოს 

ღრმად დაძირული მეზო-

კაინოზოური ნა-ლექების 

ნავთობგაზიანობის 

პერსპექტიულობის 

შეფასება (2013-2016.) 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი  

 

 

ა. სულაძე  

 

 

 

 

მ.თოფჩიშვილი, 

გ.ნადარეიშვილი 
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2 გეოლოგიის ინგლისურ-

ქართული 

ტერმინოლოგიური 

ლექსიკონი (2014-2016)  
 

 

 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

თ. წუწუნავა თ. წუწუნავა, 
ე. გამყრელიძე, 
დ. შენგელია, 
გ. ჭიჭინაძე, 
კ. ქოიავა, 
ქ. თედლიაშვილი, 
გ. ბერიძე 

3 

 

 

„ოქრო-სპილენძპორფი-

რულიგამადნებისდაოქროსე

პიგენურიუსულფიდომინერ

ალიზაციისგენეზისიბოლნი

სისმადნიან 

რაიონშივულკანიზმთანკავშ

ირში, 

ტეთისისაქტიურიკიდისგვია

ნსუბდუქციურიგანვითარებ

ისფონზე“.  

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

 

 

ვ. გუგუშვილი ვ. გუგუშვილი, ს. 

ხუციშვილი და 

სხვ. 

ანოტაციები 

1. აღმოსავლეთ საქართველოს ღრმად დაძირული მეზო-კაინოზოური ნალექების 

ნავთობგაზიანობის პერპექტივების შესაფასებლად ჩატარებულია კვლევები მთათაშუა არის 

აღმოსავლეთი დაძირვის მოლასური ზონის ფარგლებში (მტკვრის მთათაშუა როფი), რომელიც 

თითქმის მთლიანად ოლიგოცენურ-ნეოგენური ასაკის ზღვიური და კონტინენტური მოლასებით 

არის აგებული და დიდი კავკასიონის და აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ნაგებობების დენუდაციის 

პროდუქტს წარმოადგენს. ზონის ჩრდილოეთით, მოლასებისქვეშ, დადგენილია ცარცული და 

ზედაიურული ქანების არსებობა, რომლებიც კრისტალურ სუბსტრატზე განლაგებული ბაიოსის 

პორფირიტული სერიის ვულკანოგენებს მოჰყვება. ზონის სამხრეთით კი მცირე სიმძლავრის 

ცარცული და ზოგიერთ ადგილას პალეოგენური ნალექები გვხვდება. სტრატიგრაფიული 

კვლევების შედეგად დეტალურად არის აღწერილი სტრატიგრაფიული ჭრილები და აგებულია 

სტრატიგრაფიული სვეტები. 

შენიშვნა: 2 და 3 გრანტების ანოტაციები იხ. პროექტის მიმართულება 1-ში და 3-ში. 

 

II. 1. პუბლიკაციები: 

ა) საქართველოში 

მონოგრაფიები 

№ ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 
გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების 

რაოდენობა 

 მ. თოფჩიშვილი,           

თ. ლომინაძე,                  

გ. ნადარეიშვილი 

კოლხეთის დეპრესი-

ის მეზო-კაინოზოური 

ნალექების 

სტრატიგრაფია 

ქ. თბილისი, 2015 

„პოლიგრაფისტი“ 

316 

ანოტაცია 

კოლხეთის დეპრესიაში დადგენილია ნავთობისა და გაზის სხვადასხვა მასშტაბის 
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გამოვლინებები, როგორც ჭაბურღილებში, ასევე მიწის ზედაპირზე, მაგრამ სამრეწველო 

მნიშვნელობის დაგროვებები დღემდე ცნობილი არ არის. ამავე დროს, ამ ტერიტორიაზე და 

მიმდებარე შავი ზღვის შელფზე არსებული მეზო-კაინოზოური ასაკის მძლავრი დანალექი 

საფარი და მრავალი დახურული ტექტონიკური ტრუქტურა საშუალებას იძლევა კოლხეთის 

ტერიტორია ნავთობისა და გაზის ძიების პერსპეტიულ რეგიონად მივიჩნიოთ. ნაშრომში 

განზოგადოებულია კოლხეთის დეპრსიის და მისი მომიჯნავე ტერიტორიების მეზო-

კაინოზოური ნალექების სტრატიგრაფიის საკითხები. მოცემულია მსხვილი სტრატონების 

გეოლოგიური ჭრილების აღწერა, ბიოსტრატიგრაფიული დანაწილება და კორელაცია. 

გამოყენებულია ბურღვის მონაცემები. დადგენილია შრეების პირველადი თანამიმდევრობა და 

ასაკობრივი თანაფარდობა, აგრეთვე გამოყოფილია საერთო სტრატიგრაფიული და 

ადგილობრივი ქვედანაყოფები. დანალექი და ვულკანოგენურ-დანალექი ქანებით აგებულ 

ჭრილებში დამახასიათებელი ფაუნისტური კომპლექსების საფუძველზე შემუშავებულია მეზო-

კაინოზოური ნალექების დეტალური ბიოსტრატიგრაფიული სქემები, რომლებიც „მიებნენ“ 

საერთაშორისო სტანდარტულ სკალას. გამოყოფილია სართულები, ქვესართულები, ხოლო რიგ 

შემთხვევაში ბიოზონები და ადგილობრივი სტრატიგრაფიული ერთეულები - წყებები; 

დაზუსტებულია ზოგიერთი ლითო- და ბიოსტრატიგრაფიული  ერთეულის საზღვრები და 

მოცულობა. 
 

 

სტატიები 
 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 
სტატიის სათაური, ჟურნალის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალი

ს/კრებულ

ის 

ნომერი 

გამოცემი

ს 

ადგილი, 

გამომცემ

ლობა 

გვერდები

ს 

რაოდენო

ბა 

1 

 

 

 

 

 

ე. გამყრელიძე, 

მ. თოფჩიშვილი 

 

„გეოლოგიური მეცნიერების 90-წლიანი გზა 

ალექსანდრე ჯანელიძის გეოლოგიურ 

ინსტიტუტში“. ივ. ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ა.ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტის 

შრომებ 

ახალი 

სერია, 

ნაკვ. 127 

 

 

თბილისი

, 2015 

 

3-22 

 

 

 

2 M.V. Kakabadze „Towards the morphological classification of the 

heteromorph ammonites)“. ივ. ჯავახიშვილის 

სახ. თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ა.ჯანელიძის გეოლოგიის 

ინსტიტუტის შრომები 

ახალი 

სერია, 

ნაკვ. 127 

თბილისი

, 2015 

 

23-28 

3 

 

 

 

 

Л. Р. Цирекидзе 

 

 

 

 

 

 

„Распространение ургонской микрофауны 

грузии в осадках низкой и высокой энергии 

платформенных карбонатов и ее связь с 

батиметрическими уровнями моря“. ივ. 

ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ა.ჯანელიძის გეოლოგიის 

ინსტიტუტის შრომები 

ახალი 

სერია, 

ნაკვ. 127 

 

 

 

 

თბილისი

, 2015 

 

 

 

 

 

29-39 
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4 Т.А. Пайчадзе 

 

„Об одном из опорных разрезов юры 

Северного Кавказа.“   ივ. ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ა.ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტის 

შრომები 

ახალი 

სერია, 

ნაკვ. 127 

თბილისი

, 2015 
92-97 

 

5 Т.Т. Гавтадзе 

 

“Влияние внешней среды на развитие 

нанопланктона в палеоцен-эоценовом 

морском бассейне Грузии”.                          ივ. 

ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ა.ჯანელიძის გეოლოგიის 

ინსტიტუტის შრომები 

ახალი 

სერია, 

ნაკვ. 127 

თბილისი

, 2015 
73-87 

 

6 თ. ღავთაძე, ხ. 

მიქაძე, ზ. 

ჩხაიძე 

 

„საქართველოს სამხედრო გზის 

ზედაცარცულის ქრონოსტრატიგრაფია 

ნანოპლანქტონისა და 

მიკროფორამინიფერების მიხედვით“.                           

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ა.ჯანელიძის 

გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომები 

ახალი 

სერია, 

ნაკვ. 127 

თბილისი

, 2015 
63-73 

 

7 ც. მინაშვილი.  
გ. ანანიაშვილი, 

ს. ხუციშვილი 

“აღმოსავლეთ პარატეთისის შუამიოცენური 

ნალექების ბიოსტრატიგრაფიისათვის.”                        

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ა.ჯანელიძის 

გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომები 

ახალი 

სერია, 

ნაკვ. 127 

თბილისი

, 2015 
39-49 

 

8 ლ. ფოფხაძე  „ფორამინიფერების და ოსტრაკოდების 

კომპლექსების ცვალებადობა გვიან 

მიოცენურიდან დღემდე დასავლეთ 

საქართველოში“.                                            ივ. 

ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ა.ჯანელიძის გეოლოგიის 

ინსტიტუტის შრომები 

ახალი 

სერია, 

ნაკვ. 127 

 

 

თბილისი

, 2015 

 

 

87-92 

ანოტაციები 
1. ანოტაცია იხ. პროექტის მიმართულება 1-ში. 
2. ამონიტების პალეოეკოლოგიისა და ფილოგენიის რიგი საკითხების კვლევაში დიდი 

მნიშვნელობა ენიჭება მათ მორფოლოგიურ კლასიფიკაციას. ფილოგენიური მონაცემები კი, თავის 

მხრივ, ბიოსტრატიგრაფიულ დანაწილებაში ხშირად გადამწყვეტ მნიშვნელობას იძენს.  

საყურადღებოა, რომ ადრეული  მკვლევარებისგან განსხვავებით ავტორის მიერ ამონიტების 

ჰეტერომორფულ ტიპში ქვეტიპების გამოყოფას საფუძვლად დაედო ნიჟარის მორფოლოგიური 

ნიშნების ცვალებადობანი ონტოგენიური განვითარების ადრეულ სტადიაზე, ხოლო 

მორფოლოგიური ჯგუფები გამოყოფილია ონტოგენიის გვიანდელ სტადიაზე წარმოქმნილი 

ნიშნების თავისებურებების მიხდვით. ახალი დამატებითი მასალის შესწავლის საფუძველზე 

მოხდენილია ჰეტერომორფული ამონიტების არსებული მორფოლოგიური კლასიფიკაცური 

სქემის რევიზია; ჰეტერომორფებში გამოყოფილია 4 მორფოლოგიური ქვეტიპი და 44 

მორფოლოგიური ჯგუფი, რომელთაგან 13 ჯგუფი ახალია.  
3. საქართველოს პლატფორმული კარბონატების ჭრილებში ადრეცარცული (ჰოტრივულ-

ბარემული) მიკროფაუნის განაწილების დეტალურმა ანალიზმა დაგვანახა, რომ ფორამინიფირების 

გარკვეული ერთობლიობა გვხვდება ზღვის სხვადასხვა ბათიმეტრიულ დონეებზე, კერძოდ 
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ინფრალიტორალსა და ცირკალიტორალში.  თანამედროვე კლასიფიკაციების გამოყენებამ 

და ქანების ნომინაციამ ახალი ტერმინოლოგიით გვიჩვენა, რომ მიკრიტების სიჭარბე მიუთითებს 

პლატფორმულ კარბონატებში დაბალი ენერგიის ნალექების არსებობაზე, რაც დამახასიათებელია 

ნალექთდაგროვების წყნარი გარემოსათვის პლატფორმის შიდა ნაწილში, სადაც გვაქვს ზღვის 

ინფრალიტორული ზონა. ასეთი სურათია ტერიტორიის უმეტეს ნაწილში ძირულის შვერილის 

პერიფერიებიდან ჩრდილო-დასავლეთ აფხაზეთის ჩათვლით. სპირიტების სიჭარბე აღნიშნულია 

პლატფორმის კიდეებზე, სადაც გვაქვს მაღალი ენერგიის ნალექები, დადგენილი ფოცხვრევის 

ქედისა და  ნაქერალას ქედის ცალკეულ უბნებზე, ცენტრალურ აფხაზეთში და ნაწილობრივ 

ძირულის შვერილის სამხრეთ პერიფერიაზე, იქ სადაც ზღვის ცირკალიტორული ზონაა 

გავრცელებული. საგულისხმოა, რომ ფორამინიფერების გარკვეული კომპლექსები (ერთობლიობა) 

უშუალოდ არის დაკავშირებული პლატფორმული კარბონატების როგორც დაბალი, ასევე მაღალი 

ენერგიის ქანებთან. 
4. ჩრდილო კავკასიის კალოვიურის სტრატიგრაფიული სქემების ანალიზს მივყევართ იმ 

დასკვნამდე, რომ ამ რეგიონში შუა კალოვიური ტრანსგრესია არ ვლინდება. საველე 

დაკვირვებების და შრე-შრეზე აღებული პალეონტოლოგიური მასალისა და ამონიტების 

არსებული განსაზღვრებების მიხედვით დასტურდება ამ რეგიონში ამონიტური კომპლექსების 

ნორმალური თანმიმდევრობა.  
5. საქართველოს პალეოცენ-ეოცენურ ზღვიურ აუზში ნანოპლანქტონის განვითარებაზე 

გარემოპირობების მკვეთრი ცვლილებების ზემოქმედების ხარისხის და ხასიათის გამოსავლენად 

გამოყენებულია ტაქსონების შემდეგი ევოლუციური მაჩვენებლები: 1) სახეობათა 

მრავალფეროვნება; 2) სახეობათა გაჩენის მაჩვენებელი; 3) სახეობათა გადაშენების მაჩვენებელი; 4) 

განახლების მაჩვენებელი; 5) ტურნოვერის მაჩვენებელი. გამოკვლევის შედეგებმა გვიჩვენა, რომ 

გარემოპირობების, როგორც გლობალური, ისე ადგილობრივი ხასიათის ცვლილებები სრული 

თანმიმდევრობით აისახა საქართველოს ნანოპლანქტონის განვითარებაშიც. ვულკანური 

მოქმედებების შეწყვეტის, ოროგენული ფაზისების და ევსტატიური რეგრესიების გამოვლენის 

პერიოდები  დივერსიფიკაციის მაჩვენებლის დაბალი დონეების, სახეობათა გაქრობის და 

ტურნოვერის მაჩვენებლების პიკებს დაემთხვა. ტექტონიკური  გაჭიმვების,  ევსტატიური 

ტრანსგრესიების და ვულკანური აქტივობის პერიოდები შეესაბამება სახეობათა 

მრავალფეროვნების, სახეობათა გაჩენისა და დივერსიფიკაციის მაჩვენებელთა მაღალ ნახტომებს.   
6. კავკასიონის ნაოჭა სისტემის მესტია-თიანეთის ტექტონიკური ზონის ჟინვალ-გომბორის 

ქვეზონის ფარგლებში ზედაცარცული ნანოპლანქტონის და მიკროფორამინიფერების 

კომპლექსური კვლევის შედეგად შესაძლებელი გახდა: ფლიშური ნალექების დეტალური 

დანაწილება; დადგენილი იქნა ნანოფოსილიების 23 და მიკროფორამინიფერების 12 

ბიოსტრატიგრაფიული ერთეული (ზონები და ქვეზონები); ნანოფოსილიების ყველა დადგენილი 

ზონა რეგიონთაშორისო სტრატიგრაფიულ ერთეულს წარმოადგენს, რაც განსაკუთრებით 

ღირებულს ხდის მათ, როგორც ადგილობრივი, ისე შორეული კორელაციისათვის; დაზუსტდა 

მთელი რიგი ლითოსტრატიგრაფიული ერთეულების ზუსტი ასაკი, რომლებიც პირობითად იყო 

მიკუთვნებული ამა თუ იმ სართულს და დღემდე სადისკუსიო საგანს წარმოადგენდა; მოხდა 

ნანოპლანქტონის და მიკროფორამინიფერების კომპლექსების ზუსტი შეპირისპირება. ასაკობრივი 

თვალსაზრისით ნამარხთა ეს ჯგუფები თითქმის თანხვდება ერთმანეთს. 
7. საქართველოს ტერიტორიაზე გავრცელებული კარაგანული და კონკური ნალექებიდან 

მოპოვებული პალეონტოლოგიური მასალის (მოლუსკები, ნანოპლანქტონი) შესწავლის 

საფუძველზე სტატიაში დასაბუთებულია კარაგანული, კონკური და სარმატული სართულების და 

მათი შემადგენელი ქვესართულების არსებობა.  ზ. სარმატულის ფერადი თიხების ქვეშ მოხერხდა 

ვესელიანკური ქვესართულის პალეონტოლოგიური დასაბუთება, ხოლო კარანგანულსა და 

კონკურ სართულებს შორის განსხვავებული მოლუსკური ფაუნის შემცველი ქართველური 

სართულის დადგენა გახდა შესაძლებელი. 
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8. პონტო-კასპიური და ხმელთაშუაზღვის გეოლოგიური ისტორიის შესწავლისათვის 

მნიშვნელოვანია შავი ზღვა, რომლის მობინადრე ორგანიზმების განვითარება უკავშირდება 

აღნიშნული აუზების ჩამოყალიბებას. შავი ზღვის განვითარება ხაიათდება პალეოგარემოს 

პერიოდული ცვლილებებით. გეოლოგიური პროცესების შედეგად პერიოდლად ხდებოდა 

კავშირის შეწყვეტა შავსა და ხმელთაშუაზღვას შორის. ამ ცვლილებების მიმართ განსაკუთრებით 

მგრძობიარეა მიკროფაუნა (ფორამინიფერები, ოსტრაკოდები), რომლებიც შემონახულია 

სხვადასხვა ასაკის ნალექებში. მიკროფაუნაზე დაყდნობით განხილულია შავი ზღვაში გარემო-

პირობების ცვალებადობა გვიან მიოცენურიდან დღემდე. თანამედროვე შავი ზღვის აუზში 

ბინადრობს მიკროფაუნის სხვადასხვა სახეობა. მიკროფაუნა მოპოვებულია მდ. ჭოროხის 

ჩადინების მიდამოებიდან მთელი აჭარის ტერიტორიაზე ქ. ქობულეთის ჩათვლით. მოპოვებული 

მიკროფაუნა სუბლიტორალური ზონიდან ძირითადად სითბოს მოყვარულია. დღეისათვის შავ 

ზღვაში ჩამოყალიბებულია სხვადასხვა ტიპის კომპლექსები: ატლანტურ-ხმელთაშუაზღვიური, 

შეზღუდული კასპიური წარმოშობის, აზოვის ზღვისთვის დამახასიათებელი და საკუთრივ შავი 

ზღვის ენდემური სახეობათა კომპლექსი.    
 

 

II. 2. პუბლიკაციები: 

ბ) უცხოეთში 

სტატიები 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 
კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების 

რაოდენობა 

1 
 
 

 

 

M.V. Kakabadze 

 

“Speculation on the 

ethology of some 

heteromorph ammonites. 

“Swiss Journal of 

Palaeontology. 

Vol. 134, №2 ქ. ბაზელი, 

შვეიცარია. Springer 

 

37-42 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 
 

S. A. Adamia, T. 

G. Chkhotua, T. 

T. Gavtadze, Z. A. 

Lebanidze, N. D. 

Lursmanashvili, 

N. G. Sadradze, D. 

P. Zakaraia, G. S. 

Zakariadze 

Tectonic setting of Georgia 

-Eastern Black Sea: a revi-

ew. 
Geological Society London 

Special 

Publications 

London, Lyell 

collection,428 
47-77 

ანოტაციები 
 

1. მეზოზოური ნალექების ზონურ-ბიოსტრატიგრაფიულ კორელაციაში ჰეტერომორფული 

ამონიტების მრავალწარმომადგენელსგადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. სტატიაში განხილულია 

ტურიკონული და კოლხიკონური ამონიტების მორფოლოგიური თავისებურებები, 

გათვალისწინებულია მათი ფაციესური გავრცელება და ტაფონომიური მონაცემები. შესწავლილი 

ჰეტერომორფების მორფოლოგიურ-ფუნქციონალური კომპლექსური ანალიზი იძლევა საფუძველს 

გავარკვიოთ მათი ეტოლოგიური თავისებურებები; კერძოდ, დასაბუთებულია, რომ ტურიკონები, 

ისევე როგორც კოლხიკონები ჰელიკოიდურ სტადიაზე, მეზოზოურ პალეოაუზებში ბენთოსურ 

ცხოვრებას ეწეოდნენ. ონტოგენიის მომდევნო პლანოსპირალურ სტადიაზე კოლხიკონები 

ნექტონურ, ხოლო განხვეულ სტადიაზე - ფსკერთან ახლოს პასიურად მოტივტივე ცხოვრების 

https://www.researchgate.net/researcher/2083982692_S_A_Adamia
https://www.researchgate.net/researcher/2055117209_T_G_Chkhotua
https://www.researchgate.net/researcher/2055117209_T_G_Chkhotua
https://www.researchgate.net/researcher/2084585277_T_T_Gavtadze
https://www.researchgate.net/researcher/2084585277_T_T_Gavtadze
https://www.researchgate.net/researcher/2084640708_Z_A_Lebanidze
https://www.researchgate.net/researcher/2084640708_Z_A_Lebanidze
https://www.researchgate.net/researcher/2036300068_N_D_Lursmanashvili
https://www.researchgate.net/researcher/2036300068_N_D_Lursmanashvili
https://www.researchgate.net/researcher/2084562439_D_P_Zakaraia
https://www.researchgate.net/researcher/2084562439_D_P_Zakaraia
https://www.researchgate.net/researcher/71961705_G_S_Zakariadze
https://www.researchgate.net/researcher/71961705_G_S_Zakariadze
https://www.researchgate.net/publication/283823328_Tectonic_setting_of_Georgia-Eastern_Black_Sea_a_review?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/283823328_Tectonic_setting_of_Georgia-Eastern_Black_Sea_a_review?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/283823328_Tectonic_setting_of_Georgia-Eastern_Black_Sea_a_review?ev=prf_pub
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ნირზე გადადიოდნენ. ტურიკონებისა და კოლხიკონების ნიჟარების ნეკროპლანქტონური 

გადაადგილება დიდ მანძილებზე ავტორის მონაცემებით გამორიცხულია და განხილული 

ამონიტების  ბევრი წარმომადგენელი ფაციესურ ნამარხად უნდა ჩაითვალოს, რაც თავის მხრივ 

უდავოდ ზრდის მათ მნიშვნელობას პალეოგეოგრაფიული საკითხების კვლევებშიც. 
2. განხორციელდა რეგიონის გვიანიურული და ცარცული დროის პალეოტექტონიკური 

რეკონსტრუქციები; განხილულია კაინოზოური დროის განმავლობაში თანამედროვე 

სტრუქტურების ჩამოყალიბება; აფრიკა-არაბეთის კონტინენტების სრული კოლიზიის შედეგად 

რეგიონის კოლიზიისშემდგომი სუბაერული აუზების სედიმენტაცია და ვულკანიზმი; 

შედგენილია სამხრეთ კავკასიის და მიმდებარე არეების ტექტონიკური ზონების კორელაციის 

რუკა. 
 

 

III. 1. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

ბ) უცხოეთში 

# 
მომხსენებელი/ 
მომხსენებლები  

მოხსენების სათაური 
ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 
1 
 

 

 

Koiava, K., Mosar, J., Gavtadze, 

T., Kvaliashvili, L., Mauvilly, J. 

Late Triassic Calcareous 

Nannoplankton from Georgia 

and New Age of Moshevani Suite 

(Caucasus)   

Abstract volume of 13th Swiss 

Geoscience Meeting, Basel, 

Switzerland, 2015, 20th-21st 

November, pp. 185-186. 

2 
 
 
 

 

 

Т.Т. Гавтвдзе, Х.Э. Микадзе, 

З.М. Чхаидзе.   
Комплекс наннопланктона и 

планктонных фораминифер 

как показатель истории 

палеобассейнов позднего мела 

Местиа-Тианетской 

структурно-фациальной зоны   

 

 Современные проблемы 

палеонтологии 
LXI сессия 

Пплеонтологического 

общества. Санкт-Петербург, 

13-17 апреля 2015, Тезисы, c. 

25-27. 

3 Gamkrelidze, I., Koiava, K., 

Mosar, J.  

Geological Structure of Georgia 

and Geodynamic Evolution of 

the Caucasus  

Abstract volume of 13th Swiss 

Geoscience Meeting Basel, 

Switzerland, 2015, 20th-21st 

November, pp. 29-30. 
4 

 

 

Mauvilly, J., Koiava, K., 

Gamkrelidze, I., Mosar, J.  

Tectonics in the Greater 

Caucasus: a N-S section along the 

Georgian Military Road - 

Georgia  

Abstract volume of 13th Swiss 

Geoscience Meeting, 
Basel, Switzerland, 2015, 20th-

21st November, p. 42. 
5 Beridze, T., Lebanidze Z., 

Koiava, K., Chagelishvili, R.,  

Khucishvili, S., Khundadze, N. 

„The First Evidence of Trace 

Fossils in Upper Eocene 

Sediments of Tbilisi Environs 

(The Achara –Trialeti Fold-

Thrust Belt, Georgia) and Their 

Geological Significance“ 

31-th Conference of Inter. Assoc. 

of Sedimentology (IAS). Krakov, 

Poland. 22-25 June, 2015. 

Abstract volume 637, p. 63 

 

მოხსენებათა ანოტაციები 

1. საქართველო სტერიტორიის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში მდებარე ლოქის მასივის 

კრისტალური ფუნდამენტის ქანებზე და გრანიტებზე ტრანსგრესიულად განლაგებული მოშევანის 
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წყება (კონგლომერატები და კვარციანი ქვიშაქვები), რომლის ასაკიც პირობითად იყო 

განსაზღვრული ჰეტანგურად, ნანოპლანქტონის კუთხით შესწავლილ იქნა მდ. გორასწყლის 

ხეობის ჭრილში, სადაც ის სრულად არის გაშიშვლებული. აღნიშნულ ნალექებში შეგროვილი 

ქვიური მასალის შესწავლამ გამოავლინა ნანოფოსილიების კომპლექსი, რომელიც 

ლიტერატურაში ცნობილია ნორიულ-რეტული სართულებიდან (Crucirhabdus minutus Jafar, C. 

primulus  Rood, Hay & Barnard,Prinsiosphaera triassica Jafar,  Tetralithus cassianus Jafar, T. 

pseudotrifidusJafar, Hayococcus floralis Jafar). ამგვარად, ნანოპლანქტონის მონაცემებზე 

დაყრდნობით მდ. გორასწყლის ჭრილში მოშევანის წყების კონგლომერატები და კვარციანი 

ქვიშაქვები შეიცავს ნანოპლანქტონის მხოლოდ გვიანტრიასულ სახეობებს. აღნიშნულის 

გათვალისწინებით დაარსებული ბიოსტრატიგრაფიული მონაცემების ანალიზის საფუძველზე 

ჩვენს მიერ მოშევანის წყების ასაკი განისაზღვრა გვიანტრიასულად (ნორიულ-რეტულად). 
2. განხილულია კავკასიონის ნაოჭა სისტემის მესტია-თიანეთის ზონის გვიან ცარც- პალეოგენურ 

დროში ნალექდაგროვების მსვლელობისას მიმდინარე გარემოპირობების ცვლილებები, მათში 

დაცულ მიკრობიოტის კვლევის საფუძველზე. კერძოდ, ჩატარებულია ნანოპლანქტონისა და 

მიკროფორამინიფერების ევოლუციური განვითარებისა და მასთან თანმხვედრი ანომალიური 

გადახრების, პალეოაუზებში თბილი და ცივი, თხელი და ღრმა წყლის მოყვარული პოპულაციების 

აყვავების და მათი მოულოდნელი გადაშენებების, ანოქსიური და სხვა პალეოეკოლოგიური 

მოვლენების ანალიზი. 
შენიშვნა: მოხსენება 3-ის ანოტაცია იხ. პროექტის მიმართულება 1- ში, 5-ის -  

 
 
 

 

 

3.1. სამეცნიერო ერთეულის დასახელება: პეტროლოგიის, ვულკანოლოგიის, მინერალოგიისა და 

ლითოლოგიის განყოფილება 

3.2. სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი – აკადემიკოსი დავით შენგელია 

მამართულება 3: მაგმატიზმი და მეტამორფიზმი საქართველოს ტერიტორიაზე (2015-2024). 

3.3 სამეცნიერო ერთეულის (განყოფილების) პერსონალური შემადგენლობა – მთ. მეცნ. - 

თანამშრომლები.: დ. შენგელია, ო. დუდაური და თ. წუწუნავა; უფ. მეცნ. თანამშრომლები.: - ე. 

ვარსიმაშვილი, გ. ჭიჭინაძე, გ.  ვაშაკიძე, მ. ტოგონიძე (0,5 განაკვეთი), რ. მიგინეიშვილი (0,5 

განაკვეთი); მეცნ. - თანამშრომლები.: ქ. ჩიხელიძე, თ. ბერიძე, გ. ბერიძე, ქ. თედლიაშვილი (0,5 

განაკვეთი), ქ. გაბარაშვილი, ი. დოგრაშვილი, კ. ლობჟანიძე (0.5 განაკვეთი) 

არასამეცნიეროპერსონალი: ინჟინერ-გეოლოგი მ. კავსაძე, ლაბორანტები: ს. მეფარიშვილი და ი. 

ჯავახიშვილი. 

 

 

გარდამავალი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

№ გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 
პროექტის 

ხელმძღვანელი 
პროექტის 

შემსრულებლები 
1 

 

 

 

 

 

კამბრიულისწინა  ̶  პალეოზოური 

მაგმატიზმი (2015-2024) 

 

 

 

 

დ. შენგელია 

 

 

 

 

 

დ. შენგელია,  
თ. წუწუნავა,  
გ. ჭიჭინაძე,  
გ. ბერიძე,  

ე. ვარსიმაშვილი, 
გ. ვაშაკიძე,  
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   ქ. ჩიხელიძე,  
ქ. თედლიაშვილი,  

2 

 

 

 

 

მეტამორფული წარმონაქმნების 

კომპლექსური (მინერალოგიური, 

პეტროგრაფიული, 

პეტროგეოქიმიური) შესწავლა (2015-

2024) 

დ. შენგელია 

 

დ. შენგელია,  
თ. წუწუნავა,  
გ. ჭიჭინაძე,  
ქ. ჩიხელიძე,  

ქ. თედლიაშვილი,  
გ. ბერიძე 

3 მეზოზოური ინტრუზიული და 

ეფუზიური მაგმატიზმი (2015-2019) 
ო. დუდაური ო. დუდაური,  

ქ. ჩიხელიძე,  
გ. ვაშაკიძე,  

მ. ტოგონიძე,  
ქ. გაბარაშვილი,  
კ. ლობჟანიძე,  

ი. დოგრაშვილი.  

 
4 

 

 

 

 

 

ცარცული და პალეოგენური 

ეფუზიური სერიები; ცარცულ-

ეოცენური ვულკანოგენ-დანალექი 

წარმონაქმნების კვლევა; ნეოგენურ 

ანთროპოგენური ინტრუზივები (2015-

2018) 

ო.დუდაური ო.დუდაური,  
მ.ტოგონიძე,  
თ. ბერიძე,  
გ. ვაშაკიძე,  

ქ. გაბარაშვილი,  
რ. მიგინეიშვილი, 

 კ. ლობჟაიძე 

 

 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის ეტაპების ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგები 

 

1 კვლევითი პროექტის პირველი ეტაპზე შესრულებულია საველე-საექპედიციო სამუშაოები; 

შესწავლილია ხრამის კრისტალური მასივის ალპურისწინა მაგმატიტები. მოცემულია 

გვიანვარისკული გრანიტოიდების გენეტური ტიპიზაცია. განხილულია გვიანვარისკული 

გრანიტოიდების, კვარცპორფირების, გრანიტპორფირების და ზედაპალეოზოური 

ვულკანოგენური წარმონაქმნების პეტროქიმია და ფორმირების გეოდინამიკური პირობები. 

შესწავლილია გვიანვარისკულ გრანიტებში განვითარებული ალანიტი და გრანატი.  
2 გასულ წელს პროექტის ამ ეტაპზე მინერალების მიკროზონდული შესწავლის საფუძველზე 

დადგენილია, ლოქის, ხრამის და ძირულის კრისტალური მასივების კამბრიულამდელი 

მეტამორფიტების წნევისა და ტემპერატურის პირობები. შესრულებულია იზოტოპურ-

გეოქრონოლოგიური განსაზღვრები. დასაბუთებულია ძირულისა და ხრამის კრისტალურ 

მასივებში განვითარებული გრენვილური რეგიონალური მეტამორფიზმის ხარისხი. 
3 პროექტის კვლევის პირველ ეტაპზე შესწავლილია ტრიასული მაგმატიზმის ცირკონის 

გენეტური ტიპების მორფოლოგიური სახესხვაობები. დადგენილია ადრეულ სტადიაზე 

განვითარებული ცირკონებზე შემოზრდილი ახალწარმოქმნილი ცირკონების არშიები, რაც 

ერთნიშნად ასაბუთებს შესწავლილ მაგმატიტებში დროში გათიშულ გენეზისური ტიპების 

არსებობას.  
4 კვლევითი პროექტის პირველ ეტაპზე მოძიებულია საკვლევ ტერიტორიებთან 

დაკავშირებული ლიტერატურული და საფონდო მასალა.  ასევე თემატიკის 

შემსრულებლები გაეცნენ მსოფლიოს მსგავსი ვულკანური პროვინციების კვლევაში 
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არსებულ თანამედროვე მიდგომებს. დაისახა შემდგომი კვლევის სტრატეგია ვულკანური 

რაიონების ფიზიკური ვულკანოლოგიის ჭრილში შესასწავლად.  დაიგეგმა საველე 

სამუშაოებისათვის გამიზნული ჭრილები და აღებული მასალის შემდგომი 

ლაბორატორიული შესწავლის მეთოდოლოგია. 
 

 

I.3. საქართველოს სახელმწიფო გრანტით (რუსთაველის ფონდი) დაფინანსებული სამეცნიერო-

კვლევითი პროექტები 

 
# პროექტის დასახელება 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

 
დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  
პროექტის 

შემსრულებლები 

1 გეოლოგიის ინგლისურ-

ქართული 

ტერმინოლოგიური 

ლექსიკონი (2014-2016)  

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი  
 

თ. წუწუნავა 
 

თ. წუწუნავა, 
ე. გამყრელიძე, 
დ. შენგელია, 
გ. ჭიჭინაძე, 
კ. ქოიავა, 
ქ. თედლიაშვილი, 
გ. ბერიძე 

2 „ოქრო-სპილენძ პორფი-

რული გამადნების და ოქროს 

ეპიგენეტური უსულფიდო 

მინერალიზაციის გენეზისი 

ბოლნისის მადნიან  რაიონში  

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

 

 

ვ. გუგუშვილი ვ. გუგუშვილი,  
რ. მიგინეიშვილი,  
თ. ბერიძე და სხვ. 

3 ვულკანიზმთან კავშირში, 

ტეთისის აქტიური კიდის 

გვიან უბდუქციური 

განვითარების ფონზე“. 

(2015-2018)  
დედამიწის შემსწავლელი 

მეცნიერებები სამხრეთ 

კავკასიაში (საქართველო- 

აღმოსავლეთი შავი ზღვა) 

(2015-2017) 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

 

 

შ. ადამია თ. ბერიძე,  
რ. მიგინეიშვილი და 

სხვ. 

ანოტაციები 
1. საანგარიშო წელს დამთავრებულია ტერმონების თარგმნა ინგლისურიდან ქართულად და ისინი 

დალაგებულია ალფაბეტის მიხედვით, მოძიებულია ყველა არსებული სინონიმი, მათ შორის 

მოძველებულიც. შევსებულია ქართულ ტერმინოლოგიაში არსებული ხარვეზაბი: ქართულში 

გამოყენებადი რუსული ტერმონები შეცვლილია შესატყვისი საერთოშორისო ტერმინებით; მიღებულია 

კონსულტაციები გეოლოგიის სხვადასხვა მიმართულების სპეციალისტებთან. დამთავრებულია 

ინგლისურ-ქართული ტერმინოლოგიური ლექსიკონის სამუშაო ვარიანტი. 

2. I-საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა სალიტერატურო, საფონდო და ლაბორატორიული მასალის 

შესწავლა-ანალიზი ბოლნისის მადნიან რაიონზე. რადგან ბოლნისის მადნიანი რაიონი  ტეთის-ევრაზიული 

სარტყელის შემადგენელ ნაწილს წარმოადგენს და ჩვენი ამოცანის საგანი ფუნდამენტური კვლევაა, 

შევისწავლეთ და გავაანალიზეთ არსებული ლიტერატურა შუა აღმოსავლეთის ფართობზე: ირანიდან-

ბალკანიდებამდე. გარდა ამისა, ხელახლა გავაანალიზეთ ამ ტერიტორიაზე ჩვენს მიერ ადრე ჩატარებული 

სამუშაოები და მიღებული შედეგები, რათა შეგვძლებოდა სხვადასხვა ანალოგიურ გეოდინამიკურ 

ვითარებაში ფორმირებული ობიექტების კორელაცია ბოლნისის მადნიან რაიონში არსებულ ვითარებასთან. 
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გვქონდა კონსულტაციები უცხოელ კოლეგებთან, გავეცანით მათ მიერ ჩატარებული კვლევების უახლეს 

მეთოდიკას და გამოქვეყნებულ მასალებს, შევისწავლეთ ინტერნეტში არსებული უახლესი მონაცემები. 

შევარჩიეთ ბოლნისის მადნიან რაიონში შესასწავლი ობიექტების რიგითობა. 

3. პირველ ეტაპზე განხილულია საქართველოს კაინოზოური და მეზოზოური აუზების ევოლუცია, 

კოლიზიამდელი და კოლიზიის შემდგომი მაგმატიზმი და პალეოტექტონიკური რეკონსტრუქციები, 

აგრეთვე სუპრასუბდუქციურ მაგმატიზმთან დაკავშირებული მეტალოგენია და პერსპექტიული მადნიანი 

უბნები.     
 

II. 1. პუბლიკაციები: 

ა) საქართველოში 

მონოგრაფიები 

# ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 
გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების 

რაოდენობა 
 V. Gugushvili Precollision and Postcollision 

Metallogeny of Gold-Copper-Base 

Metal Ores at the Phanerozoic 

Evolution of Tethys Ocean 

Tbilisi 2015 130 

ანოტაცია 
შრომა ეძღვნება გეოდინამიკის კავშირს ვულკანურ და მაგმურ აქტივობასთან და გამადნებასთან ტეთისის 

ოკეანის ევოლუციის ფონზე. ტეთის-ევრაზიის ოქრო-სპილენძ-პოლიმეტალური მეტალოგენური 

სარტყელი ამგვარი კვლევისთვის მეტად ხელსაყრელ ობიექტს წარმოადგენს, განსაკუთრებით მისი 

დასავლური და ცენტრალური სეგმენტები, მოქცეული ირანის, კავკასიის, თურქეთის და ბალტიის 

ფარგლებში. აფრო-არაბეთისა და ევრაზიის კონტინენტების კონვერგენციამ განაპირობა ტეთისის ოკენის 

ფარენოზიური ევოლუცია. ოკეანური სპრედინგის პროცესში ხდებოდა ტერეინების მოწყვეტა აქტიური და 

პასიური კიდიდან და შემდგომ სუბდუქციის პროცესში ტერეინებს შორის მოქცეული ოკეანური შტოების 

კოლიზია. ევოლუციის სხვადასხვა სტადიაზე ვლინდება ოკეანური, ბეკარკული, ინტრაარკული და 

კუნძულთა რკალური ვითარება, რომელიც სპრედინგთან და სუბდუქციასთან არის დაკავშირებული 

პროკოლიზურ განვითარებაში და სინ-და პოსტკოლიზიურ სიტუაციებში გამოიხატა დამახასიათებელი 

ვულკანიზმით, მაგმატიზმით და მეტალოგენიით. 

 

სტატიები 

 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

დ.შენგელია, 

თ.წუწუნავა, 

გ.ჭიჭინაძე,  
გ.ბერიძე 

ახალი მონაცემები დიზის 

სერიის მეტამორფიზმის 

შესახებ 
ივანე ჯავახიშვილის 

სახ.თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

ალექსანდრე ჯანელიძის 

გეოლოგიის ინსტიტუტის 

შრომები 

ახალი სერია 

ნაკვ.127 
 

თბილისი 17-123 

2 ო.დუდაური, 

მ.ტოგონიძე, 

ვ.ლებედევი, 

კავკასიონის სამხრეთ 

ფერდობზე ზემო რაჭასა 

და ქვემო სვანეთში 

ახალი სერია 

ნაკვ.127 
 

თბილისი 123-134 
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გ.ვაშაკიძე, 

ქ.გაბარაშვილი, 

კ.ლობჟანიძე 

 

ნეოგენურ-მეოთხეული 

მჟავე მაგმატიზმის 

განვითარების 

ეტაპები.ივანე 

ჯავახიშვილის 

სახ.თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

ალექსანდრე ჯანელიძის 

გეოლოგიის ინსტიტუტის 

შრომები 
3 Е.В. Варсимашвили Постседиментационнаые 

преобразования в 

верхнеюрско-меловой 

флишовой формации 

восточного бассейна 

окраинного моря Большого 

Кавказа (в пределах 

Грузии).ივანე 

ჯავახიშვილის 

სახ.თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

ალექსანდრე ჯანელიძის 

გეოლოგიის ინსტიტუტის 

შრომები. 

ახალი სერია 

ნაკვ.127 
 

თბილისი 134-137 

4 Г. Вашакидзе, 
 Р. Ахвледиани, И. 

Ахвледиани, В. 

Лебедев, 
К. Габарашвили, О. 

Дудаури,  
М. Тогонидзе 

Некоторые особенности 

химизма четвертичного 

вулканизма кельского 

нагорья (Большой Кавказ). 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახ.თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

ალექსანდრე ჯანელიძის 

გეოლოგიის ინსტიტუტის 

შრომები. 

ახალი სერია 

ნაკვ.127 
 

თბილისი 137-146 

5 გ. ბერიძე, 

ქ.თედლიაშვილი, 

ქ. ვარდანაშვილი. 

ხრამის კრისტალური 

მასივის გვიანვარისკული 

გრანიტოიდების, 

კვარცპორფირ-

გრანიტპორფირების და 

ზედაპალეოზოური 

ვუკლანოგენური 

წარმონაქმნების 

პეტროქიმია, გენეზისური 

ტიპები და ფორმაციების 

ახალი სერია 

ნაკვ.127 
 

თბილისი 147-155 
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გეოდინამუკური 

პირობები. ივანე 

ჯავახიშვილის 

სახ.თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

ალექსანდრე ჯანელიძის 

გეოლოგიის ინსტიტუტის 

შრომები. 
6 გ. ბერიძე ალანიტი ხრამის 

კრისატალური მასივის 

გვიანვარისკულ 

გრანიტებში. ივანე 

ჯავახიშვილის 

სახ.თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

ალექსანდრე ჯანელიძის 

გეოლოგიის ინსტიტუტის 

შრომები. 

ახალი სერია 

ნაკვ.127 
 

თბილისი 155-159 

7 ქ.გაბარაშვილი ვულკან მყინვარწვერის 

ლავური ნაკადები მდ. 

ჩხერის ხეობაში. ივანე 

ჯავახიშვილის 

სახ.თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

ალექსანდრე ჯანელიძის 

გეოლოგიის ინსტიტუტის 

შრომები 

ახალი სერია 

ნაკვ.127 
 

თბილისი 159-163 

8 V.Gugushvili, 

N.Popkhadze, 

I.Shavishvili  

Interrlation of the Bolnisi 

ore district mineralization 

with Late Cretaceous 

volcanic activity and 

geodimanic development. 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახ.თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

ალექსანდრე ჯანელიძის 

გეოლოგიის ინსტიტუტის 

შრომები. 

ახალი სერია 

ნაკვ.127 
 

თბილისი 184-190 

9 გ.მაისურაძე, 

გ.ბერიძე 
ახალქალაქის წყება-

ეოპლეისტოცენური 

კონტინენტური 

ნალექების სტრატოტიპი 

საქართველოში.ივანე 

ახალი სერია 

ნაკვ.127 
 

თბილისი 55-62 
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ჯავახიშვილის 

სახ.თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

ალექსანდრე ჯანელიძის 

გეოლოგიის ინსტიტუტის 

შრომები. 
10 გ. ბერიძე ხრამის კრისტალური 

მასივის გვიანვარისკული 

გრანიტების გენეტური 

ტიპიზაცია.  
სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენციის შრომათა 

კრებული. 

 თბილისი 15-21 

11 გ.ბერიძე, 

ი.ჯავახიშვილი 

 

ახალი მონაცემები 

ჯორკვალის ინტრუზივის 

შესახებ (ზემო სვანეთი). 

სამეცნიერო-ორაქტიკული 

კონფერენციის შრომათა 

კრებული. 

 თბილისი 21-27 

12 გ. ბერიძე ახალი მონაცემები ხრამის 

კრისტალური მასივის 

გვიანვარისკული 

გრანატიანი გრანიტების 

გრანატების შესახებ. 

1. მეცნიერება და 

ტექნოლოგიები 
№1 718) 

 

თბილისი 43-48 

13 ო. დუდაური, მ. 

ტოგონიძე, ვ. 

ლებედევი, ქ. 

გაბარაშვილი, კ. 

ლობჟანიძე 

კავკასიონის სამხრეთ 

ფერდზე ზემო რაჭის 

ფარგლებში 

პლეისტოცენური 

დაციტური დაიკების 

სარტყელი და დიდი 

დაიკა მყინვარ ზოფხითოს 

ხეობაში. 

 თბილისი 40-46 

14 A. krostsvaridze  
K. Akimidze  
N. Gagnidze 
A. Akimidze  
D. Bluashvili  

Ore Occurences  in the  

Georgian Segment of  he  

Eastern Greater  Caucasus:  

New  Research  Results. Bull. 

Geor. Natl. Acad. Sci. 

 
vol. 9. No. 1 

თბილისი 

 

 

 

102-111 

ანოტაციები 

1. კვლევების შედეგად დადგინდა: 
დიზის სერია შუა იურული ინტრუზივების კონტაქტურ ზემოქმედებამდე წარმოდგენილი 

იყო ეპიდიაგენეზის პირობებში გარდაქმნილი ქანებით: ძლიერ დისლოცირებული და 

დაწვრილნაოჭებული ნახშიროვან-თიხური ნივთიერებითა და კვარცით მდიდარი ქვიშაქვებით, 

არგილიტიზირებული სახესხვაოებებით და კირქვებით. 
ინტრუზივების თერმული ზემოქმედების შედეგად დიზის სერიის ქვიშურ-თიხური ქანები 

გარდაიქმნა ნაირგვარი შედგენილობის რქაულებად, ლაქებრივ და კვანძიან ფიქლებად. 
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დადგენილია კონტქატური მეტამორფიზმის შედეგად განვითარებული მინერალები – 

კორდიერიტი, ანდალუზიტი, ბიოტიტი, მუსკოვიტი, კორუნდი, პლაგიოკლაზი, გრაფიტი, 

სკაპოლითი, ტურმალინი, დიოფისიდი, რქატყუარა, აქტინოლითი, ტრემოლითი, ცირკონი, სფენი; 
გამოყოფილია კონტაქტური მეტამორფიზმის პიროქსენ (I), რქატყუარა (II) და ალბიტ-ეპიდოტ 

(III) რქაულური ფაციესები, რომლებშიც განვითარებულია მინერალური პარაგენეზისები: 
 I – Crd + Bt + Pl + Crn + C + And + Fibr + Qtz; II – Crd + Bt + Ms + Pl + Qtz + C; Crd + Bt + And + 

Ms ± Pl + Qtz + C, Bt + Crd + Pl + Qtz + C, And + Ms + Pl + Qtz + C, Bt + Ms + Pl + Qtz + And + C da III – 

Bt + Ab + Qtz + C.  
2. დეტალური საველე სამუშაოებისა და მოპოვებული მასალის კამერალური დამუშავების 

შედეგად აღწერილია ახალი გეოლოგიური ობიექტები, რომლებიც მანადე უცნობი იყო, ან  

დეტალური შესწავლის საგანი არ ყოფილა. აუცილებელია აღინიშნოს, რომ კვლევის ერთ-ერთი 

ძირითადი მიმართულება იყო მაგმური სხეულების იზოტოპური მეთოდებით დათარიღება. ამ 

მონაცემების საფუძველზე გამოიყო მაგმატიზმის განვითარების ის ეტაპები რასაც წინამდებარე 

სტატია მიეძღვნა. 
3. ზედაიურულ-ცარცული ფლუშური კომპლექსი ქანების შეცვლის ხარისხის მიხედვით 

მიეკუთვნება უპირატესად კატაგენეზისის ზონას და ამავე დროს მნიშვნელოვანი რაოდენობით 

შეიცავს მეტაგენეზის ზონის დამახასიათებელ ელემენტებსაც (ბლასტური სტრუქტურის ჩანასახები, 

მარმარილოსებრი და დიფერენციალური დაცურების სტრუქტურები). მკაფიო ეპიგენეტური 

ზონალობა შესწავლილ კომპლექსში არ გაიდევნება. ამის მიზეზია შესწავლილი ფლიშური 

წარმონაქმნების შედარებით მცირე სიმძლავრე და ნაკლები სტარტიგრაფიული დიაპაზონი. 
 4. ყელის პლატოს მეოთხეული ვულკანიზმის ქიმიზმის შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ 

ვულკანიზმის აქტივობის ოთხივე ფაზას შორის ყველაზე დაბალი ტემპერატურა ჩრდილოეთი 

ზოლის ვულკანებისთვის არის დამახასიათებელი, საშუალო ტემპერატურიანია დასავლეთ ზონის 

ვულკანები, ხოლო ყველაზე მაღალ ტემპერატურული -სამხრეთი ზონის ვულკანებია. 
 5. სტატიაში დახასიათებულია ხრამის კრისტალური მასივის გვიანვარისკული 

გრანიტები, კვარცპორფირ-გრანიტპორფირული და ზედა პალეოზოური ვულკანოგენ-დანალექი 

(ქვედა ტუფიტები) კომპლექსები. ქანების სილიკატური და იშვიათმიწა ელემენტების 

თანამედროვე და კლასიკურ დიაგრამებზე დატანით მოცემულია აღნიშნული ქანების 

გენეზისური ტიპები და მათი ფორმირების გეოდინამიკური პირობები. ხრამის კრისტალური 

მასივის გვიანვარისკული გრანიტოიდები I ტიპის გრანიტებს, ხოლო კვარცპორფირები და 

ალიასკიტები გრანიტების A ტიპის და ზედა ქერქულ წარმონაქმნებს მიეკუთვნება. 
6. სტატიაში დახასიათებულია ხრამის კრისტალური მასივის გვიანვარისკული 

გრანიტების აქცესორული მინერალი ალანიტი. მისი შემცველობა ბიოტიტიც-რქატყუარა-

ალანიტიან გრანიტებში 725 გ/ტ-აა. შესწავლილი ალანიტები ცერიუმიან სახესხვაობას 

მიეკუთვნება და ხასიათდება Ce2O3, La2O3 და Nd2O3 შემცველობით. ხრამის გვიანვარისკულ 

გრანიტებში ალანიტის წარმოშობა განპირობებულია გრანიტულ მაგმაში იშვიათმიწა 

ელემენტების დიდი რაოდენობის კონცენტრაციით და ჰიდროთერმული ხსნარების 

საშუალებით კალციუმის შემოტანით. 
7. დადგინდა, რომ ჩხერის ხეობის სამივე ნაკადი უშუალოდ მყინვარწვერიდან მოედინება და 

წარმოადგენს ერთმანეთისგან დამოუკიდებელ წარმონაქმნებს. ამასთან გამოიყოფა ნაკადების სამი 

ასაკობრივი ჯგუფი. ყველაზე ძველია მდ. ჩხერის მარცხენა ფერდობის ნაკადები, რომლებიც 

პალეოჩხერის ხეობაში მოედინებოდა (210 ათასი წელი). მას მოყვება გერგეთის ნაკადები (110 ათასი 

წელი), ხოლო ყველაზე ახალგაზრდაა ნაკადები, რომლებიც ხეობის შუა წელში უშუალოდ 

თანამედროვე ალუვიონზე არის განლაგებული. 
8. ბოლნისის მადნიანი რაიონი წარმოდგენილია ოქრო-სპილენძ-პორფირული და ოქრო-

პოლიმეტალური საბადოებით,  რომელთაც ახლავს ეპითერმალური უსულფიდო ოქროს 

მინერალიზაცია. ისინი ზედაცარცულ ვულკანურ კომპლექსშია განლაგებული. მათი ფორმირება, 
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ტეთისის ოკეანის ჩრდილოვერგენტულ კონვერგენციას და აქტიური კიდის გეოდინამიკური 

განვითარების გვიანსუბდუქციურ სტადიას უკავშირდება. გვიანსუბდუქციური სტადია ორი 

ეტაპითაა წარმოდგენილი, რომელთაც ორი განსხვავებული ტიპის ვულკანიზმი და 

მადანწარმოშობა ახლავს. პირველი – კუნძულთა-რკალური ტიპის ვულკანიზმით ხასიათდება. იგი 

უკავშირდება სენომან-სანტონური ასაკის ნორმულ სუბდუქციას, ხოლო მეორე – სუბდუცირებული 

ფილის კამპანურ ტრანსფორმაციას (გაღუნვას და გახლეჩას), რამაც ვულკანურ კერებში 

ასტენოსფერული მასალის შეღწევა და მანტიური გავლენა განაპირობა. ეს კი ტურონ-სანტონური 

კუნძულთა რკალური ვულკანური აქტივობის ,,ბეკარკულში” გადასვლის ტენდენციაში გამოიხატა. 
9.ანოტაცია იხილე პროექტის მიმართულება 5.1 ში 
10. სტატიაში განხილულია ხრამის კრისტალური მასივის გვიანვარისკული ბიოტიტიანი, 

ბიოტიტიან-რქატყუარიან-ალანიტიანი, გრანატიანი გრანიტები და ალიასკიტები. აღნიშნული 

გრანიტების პეტროქიმიური მონაცემები და იშვიათმიწა ელემენტების საშუალო მაჩვენებლები 

შედარებულია გრანიტოიდების შ, I, M და A კლასიკურ გენეეზისურ ტიპებთან. შესწავლილი 

გრანიტები ძირითადად – I და იშვიათად შ ტიპს, ხოლო ალიასკიტები A ტიპს და 

ზედაქერქულ წარმონაქმნებს შეესაბამება. ხრამის კრისტალური მასივის გვიანვარისკული 

გრანიტები მინერალური ასოციაციების, პეტროგრაფიული შედგენილობის, პეტროგენული 

ელემენტების მახასიათებლების, გენეზისისა და ფორმირების გეოდინამიკური პირობების 

ტიპიზაციის მიხედვით გარდამავალია MPG (მუსკოვიტის შემცველი პრეალიუმინიანი) 

და AჩG (ამფიბოლიანი კირ-ტუტე) ტიპებს შორის. 
11. განხილულია ჯორკვალის გაბრო - პიროქსენიტული ინტრუზივისა და მისი გამკვეთი 

დიორიტ - პორფირიტის დაიკების პეტროქიმიური თავისებურებ-ები. ქანების პეტროქიმიური 

მონაცემების საფუძველზე დადგინდა, რომ ინტრუზივის ქანების უმრავლესობა კირ-ტუტე 

შედგენილობისაა, იშვიათად გვხვდება ტოლეიტური სერიის ნატრიუმით და კალიუმით 

ამაღლებული შემცველო-ბის სახესხვაობები. ჯორკვალის ინტრუზივის გაბროსა და 

პიროქსენიტების და მათი გამკვეთი დიორიტ - პორფირიტების პეტროქიმიური მსგავსება 

მიანიშნებს, რომ ეს უკანასკნელი გენეზისურად სავარაუდოდ გაბროსა და პიროქსენიტის 

პროტოლითს უკავშირდება.  
12. გრანატიანი გრანიტების გამოსავლების ფართობი ≈1-1.5 კმ2-ია. გრანატის შემცველობა 

გრანიტებში 5-10%-ია. გრანატი განვითარებულია კარგად გამოხატული ტეტრაგონ-

ტრიოქტაედრული კრისტალების სახით. მათი ზომა მერყეობს 2-10 მმ ფარგლებში. გრანატის 

კრისტალების მიკროზონდული შესწავლის შედეგად დადგინდა მისი ზონალური ხასიათი: 

ბირთვიდან პერიფერიისკენ კლებულობს მაგნიუმის და მატულობს მანგანუმის შემცველობა, 

შესაბამისად მცირდება პიროპის და მატულობს სპესარტინის მინალის რაოდენობა. გრანატის 

ბირთვი ჩამოყალიბდა მაგმურ სტადიაზე პარაგენეზისში Bt+Pl+Ort+Grt+Qrt, ხოლო მისი 

პერიფერია გრანიტული მაგმის გაციების პოსტმაგმურ სტადიაზე პარაგენეზისში -

 Ab+Mikr+Grt+Qrt±Ms. გრანატის წარმოქმნა არ იყო დაკავშირებული ასიმილაციის 

მოვლენებთან, როგორც ეს ადრე მიაჩნდათ 
13. კავკასიონის სამხრეთ ფერდობზე, ზემო რაჭის ფარგლებში, ფართოდ არის გავრცელებული 

პლეისტოცენური ასაკის (1,8 მლნ. წელი) დაციტური შედგენილობის ძარღვები და დაიკები, 

რომლებსაც ახასიათებს შავი ვულკანური მინისგან აგებული ენდოკონტაქტები. დაციტური 

სხეულები ორ ზოლად არის განლაგებული: ერთი დაკავშირებულია კავკასიონის სამხრეთი 

ფერდობის მთავარ შეცოცებასთან, ხოლო მეორე -შუა და ზედა ლიასური ნალექების გამყოფ 

ტექტონიკურ ზონასთან. ამ უკანასკნელთანაა დაკავშირებული ვოლფრამის, ანთიმონიტის, 

ვერცხლისწყლისა და დარიშხანის მადანგამოვლინებები. 
14. აღმოსავლეთ კავკასიონის საქართველოს სეგმენტში (თუშეთის და კახეთის 

რეგიონების ფარგლები) მეტალოგენური კვლევის თითქმის 30-წლიანი პაუზის შემდეგ 

ავტორებს საშუალება მიეცათ, რეგიონში ჩაეტარებინათ ახალი გეოლოგიური ძებნითი 
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სამუშაოები. შესწავლილ იქნა უკვე ცნობილი თებულოს, ილურთას, საცხვრე ხორხის, აბანოს, 

ქვაჩადალას, ართანას, ლოდუანის, ჩელთის, შაროხევის და არეშის მადანგამოვლინებები. 

ამასთან ერთად, მიკვლეულ იქნა ახალი საინტერესო მადანგამოვლინებები მდ. სტორის 

ჰიდროთერმულად შეცვლილ მძლავრ ზონაში (გელია, ბენდენა და თორიუმიანი) და სოფელ 

ლეჩურთან – კოლჩედანურ-პოლიმეტალური. ეს უკანასკნელი იმსახურებს დიდ ინტერესს, 

რადგანაც იგი ლოკალიზაციის გეოლოგიური პოზიციით და მინერალოგიურ-გეოქიმიური 

პარამეტრებით მნიშვნელოვან მსგავსებას ავლენს ფილისჩაის კოლჩედანურ-პოლიმეტალურ 

საბადოსთან. ოქროს ამაღლებული კონცენტრაციები შესწავლილი მადანგამოვლინებები 

ხასიათდება აგრეთვე თანამედროვე მაღალტექნოლოგიური მრეწველობისთვის ისეთი 

მნიშვნელოვანი ელემენტების სამრეწველო კონცენტრაციებით როგორიცაა თორიუმი, ბისმუთი, 

კობალტი და კადმიუმი.  
 

 

II. 2. პუბლიკაციები: 

ბ) უცხოეთში 

სტატიები 
 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებუ¬ლის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 
კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

 Manuel Calvo-

Rathert, Avto 

Gogichaishvili, Goga 

Vashakidze, Jemal 

Sologashvili 

2015 - New 

paleomagnetic and 

paleointensity 

data from Georgia 

(Caucasus): a 

review. 

Vol.5, №5, LL15-

0503Rv, p1-

22. 

 

Latinmag letters 

 

1-22. 

 

ანოტაცია 
მოცემულია როგორც ლიტერატურაში არსებული (ბოლო ორო ათწლეულის) ასევე ავტორების 

მიერ მიღებული ახალი პალეოინტენსივობის და პალეომაგნიტური შედეგების ერთიანი ხედვა 

საქართველოსთვის. განხილულია როგორც კლასიკური პალეომაგნიტური კვლევები, სადაც 

მოცემულია პალეო მაგნიტური ველის მიმართულებები და ინტენსივობები, ასევე 

არქეომაგნიტური და არქეოინტენსიურობის კვლევების შედეგები. 

 

 

III. 1. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

ა) საქართველოში 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
 მოხსენების სათაური  ფორუმის ჩატარების დრო და 

ადგილი 
1 გ. ბერიძე,  

ი.ჯავახიშვილი 

ახალი მონაცემები 

ჯორკვალის ინტრუზივის 

შესახებ (ზემო სვანეთი) 

 თბილისი, 2015, 23-24 

აპრილი. საქართველოს 

მინერალოგიური 

საზოგადოების სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენცია   
2 გ. ბერიძე ხრამის კრისტალური მსაივის 

გვიანვარისკული გრანიტების 

თბილისი, 2015, 23-24 

აპრილი. საქართველოს 
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გენეტური ტიპიზაცია მინერალოგიური 

საზოგადოების სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენცია     

ანოტაციები 

1. განხილულია ჯორკვალის გაბრო - პიროქსენიტული ინტრუზივისა და მისი გამკვეთი 

დიორიტ - პორფირიტის დაიკების პეტროქიმიური თავისებურებები. ქანების 

პეტროქიმიური მონაცემების საფუძველზე დადგინდა, რომ ინტრუზივის ამგები ქანების 

უმრავლესობა კირ-ტუტე შედგენილობისაა, იშვიათად გვხვდება ტოლეიტური სერიის 

ნატრიუმით და კალიუმით ამაღლებული შემცველო-ბის სახესხვაობები. ჯორკვალის 

ინტრუზივის გაბროსა და პიროქსენიტების და მათი გამკვეთი დიორიტ - 

პორფირიტების პეტროქიმიური მსგავსება მიანიშნებს, რომ ეს უკანასკნელი 

გენეტურად სავარაუდოდ გაბროსა და პიროქსენიტის პროტოლითს უკავშირდება. 

2. განხილულია ხრამის კრისტალური მასივის გვიანვარისკული ბიოტიტიანი, 

ბიოტიტიან-რქატყუარიან-ალანიტიანი, გრანატიანი გრანიტები და ალიასკიტები. 

აღნიშნული გრანიტების პეტროქიმიური მონაცემები და იშვიათმიწა ელემენტების 

საშუალო მაჩვენებლები შედარებულია გრანიტოიდების შ, I, 

M და A კლასიკურ გენეზისურ ტიპებთან. შესწავლილი გრანიტები ძირითადად – I და 

იშვიათად S ტიპს, ხოლო ალიასკიტები A ტიპს და ზედაქერქულ წარმონაქმნებს 

შეესაბამება. ხრამის კრისტალური მასივის გვიანვარისკული გრანიტები მინერალური 

ასოციაციების, პეტროგრაფიული შედგენილობის, პეტროგენული ელემენტების 

მახასიათებლების, გენეზისისა და ფორმირების გეოდინამიკური პირობების 

ტიპიზაციის მიხედვით გარდამავალია MPG (მუსკოვიტის შემცველი პრეალიუმინიანი) 

და AჩG (ამფიბოლიანი კირ-ტუტე) ტიპებს შორის. 
 

ბ) უცხოეთში 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  ფორუმის ჩატარების დრო და 

ადგილი 
1 Beridze, T. Lebanidze, Z. Koiava, 

K. Chagelishvili, R. Khucishvili, 

S, Khundadze, N. 

 

  

“The First Evidence of Trace 

Fossils in Upper Eocene 

Sediments of Tbilisi Environs 

(The Achara- Trialeti Fold- Thrust 

Belt, Georgia) and Their 

Geological Significance” 

31-th  Conference of inter. Assoc. 

of Sedimentology (IAS) Krakov, 

Poland.22-25 June 2015. 

 

2 Han-Yi Chiu, Sun-Lin Chung, 

D.Shengelia, Zurab Javaxishvili, 

A.Oqroscvaridze,   Fu-Yuan Wu, 

Hao-Yang Lee, Yoshiyuki 

Lizuka,  

Zircon Hf isotopic constrains on 

the petrogenesis of the Dzirula 

complex in Georgian Caucasus: 

the exsistence of Arabian micro-

continents 

Praga. Goldschmidt  comference  

2015 
 

 

3 G. Beridze, I. Javakhishvili 
 

Genetic Types of Late Variscan 

Granites of the Khrami Crystalline 

Massif 

Baku, Azerbaijan. 2015. 

4 Ana Caccavari Garza, Avto 

Gogichaishvili, Manuel Calvo-

Rathert, Juan Morales, Miguel 

Cervantes, Giorgi Vashakidze, 

Estudio paleomagnético y de 

paleointensidad en una secuencia 

pliocénica de lavas basálticas en 

el cáucaso menor, Georgia 

2-7 Novemeber, Mexico 
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He Huaiyu, Vladimir A. Lebedev  
5 Elisa Maria Sánchez-Moreno, 

Manuel Calvo-Rathert, Avto 

Gogichaishvili, Giorgi 

Vashakidze, Vladimir A. 

Lebedev, Juan Morales, Angel 

Carrancho, Juan José Villalaín, 

Datos paleomagnéticos y de 

paleointensidad registrados en 

dos secuencias de coladas 

basálticas de la región volcánica 

de Djavakheti  (República de 

Georgia). 

2-7 Novemeber, Mexico. 

 

 

 

 

6 Ana Caccavari, Bógalo M.F., 

Calvo-Rathert M., Gogichaishvili 

A., Vashakidze G., Dudauri O. 

Z., Villalain J.J., Carrancho 

Estudio paleomagnético 

preliminar de lavas cretácicas y 

paleógenas del distrito de 

Bolnisi, Cáucaso menor, Georgia 

 
2015. 23 a 27 November, São 

Paulo - SP. Brazil 

 
7 Sánchez-Moreno E.M., Calvo-

Rathert M., Gogichaishvili A.,  
Vashakidze G.T., Lebedev V.A., 

Carrancho Á., Villalain J.J., 

Caccavari A., Devidze M., 

Principe C. 

Registro de transiciones de 

polaridad en coladas volcanicas 

pliocenas de la meseta de 

Djavakheti (Cáucaso menor): el 

caso de la secuencia de Apnia. 

2015. 23 a 27 November, São 

Paulo - SP. Brazil 

8 Elisa Maria Sánchez-Moreno, 

Manuel Calvo-Rathert, Avto 

Gogichaishvili, Giorgi 

Vashakidze, Vladimir A. 

Lebedev, Juan Morales, Angel 

Carrancho, Juan José Villalaín, 

Ana Caccavari 

New paleomagnetic and 

paleointensity results from plio-

pleistocene volcanic sequences 

from southern Georgia 
 

San Francisco, 14-18 
December. 

 

9 Wang, S, J., Lee, Y.H., Chung, 

S.L., Okrostsvaridze,  
 

Cenozoic Mountain Building 

Process in the Greater Caucasus, 

from Subduction to Collision 

American Geophysical Union,          

Fall Meeting 2015 
 

10 Tormay D,  
A.V., Okrostsvaridze,  

 

Variscan  Granitoid  Magma 

Generation Processes   in the  

Greater  Caucasus  Collisional  

Orogen 

 8th Hutton  Symposium, 

Florianopolis, Brazil, 2015   
 

 
11 A.V. Okrostsvaridze ,H. Y.  Lee, 

S.L. Cung, Y.H. Chang, Z. 

Javakhishvil.   

Detrial zircon U-Pb and Hf 

isotopic constraintsnon the 

magmatic and  crustal  evolution  

in Georgia 

Praga. Goldschmidt  comference  

2015 
 

 

12 Gagnidze N. 

Okrostsvaridze A. 

 

Gondvanian  Relicts  in the 

Processes of the  Caucasus  

Collisional Orogen     Continental 

Crust Formation 

Praga. Goldschmidt  comference  

2015 
   
 

13 Gagnidze N.   
Okrostsvaridze A. 

 

Ore-Forming Processes and Ore 

Occurrences of the Eastern 

Greater Caucasus 

GeorgianSegment. 

 
Nansi. France, August. 2015 

ანოტაცია 

1. აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის აღმოსავლეთი სეგმენტის ფარგლებში, კერძოდ კი ლისის 

ანტიკლინის ზედაეოცენურ ნალექებში პირველად იქნა ნანახი და განსაზღვრული 

ორგანიზმების  განამარხებული ნაკვალევები-იქნოფაუნა. გამოითქვა მოსაზრება მათი 
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მნიშვნელობის შესახებ რეგიონული სტრატიგრაფიისა და პალეოგეოგრაფიული 

თვალსაზრისით. ხაზი გაესვა საქართველოში ინტეგრირებული იქნოლოგიურ-

სედიმენტოლოგიური კვლევებისთვის საფუძვლის ჩაყრისა და შემდგომი განვითარების 

აუცილებლობას. 

2. წარმოდგენილია ძირულის კრისტალური მასივის სხვადასხვა კომპლექსის ცირკონ-

ჰაფნიუმის იზოტოპური ანალიზი, განსაზღვრულია 17 ქანის ასაკი, ნაჩვენებია რომ ძირული 

მასივის  გრანიტოიდებში გაბატონებულია კარბონული (332-309მლნ, წელი) ასაკი. მასივის 

ყველა ალპურისწინა გრანიტოიდი შეიცავს მრავალრიცხოვან მემკვიდრეობით ცირკონს, 

ძირითადი ასაკობრივი განაწილებით (799-500. მლნ, წელი) და ხასიათდება ძლიერ 

განსხვავებული ჰაფნიუმის იზოტოპური შედგენილობით, რაც მიუთითებს მათ კავშირზე 

ნაირგვარ მაგმურ აქტივობასთან. გარდა ამისა, ტრიასულმა (≈222მლნ. წელი) გაბროებმა და 

გვიანცარცულმა (86±1 მლნ. წელი) რიოლითებმა განაპირობა ახალი ცირკონ-ჰაფნიუმის 

იზოტოპების წარმოშობა. 

3. ხრამის კრისტალური მასივის ვარისკული გრანიტების მინერალური, პეტროლოგიური და 

პეტროგეოქიმიური მონაცემების საფუძველზე გამოყოფილია შესწავილილი გრანიტების 

გენეზისური ტიპები და მათი ფორმირების გეოდინამიკური პირობები. ნაჩვენებია, რომ 

შესწავლილი გრანიტები, უპირატესად  I ტიპის გრანიტებს მიეკუთვნება. 

4. წინა პუბლიკაციებზე (Lebedev et al., 2008, Caccavari et al., 2014) დაყრდნობით  მოყვანილია 

39 ლავური ნაკადის შესწავლის შედეგები. პალეოინტენსივობის შესწავლის შედეგად 

დადგინდა რომ საშუალო მაჩვენებლები მერყეობს 16 ± 7.3 და 56.7 ± 15.8 MT შორის, ხოლო მათი 

შესაბამისი ვირტუალური დიპოლური მომენტი  მერყეობს 2.25 ± 1.03 და 8,44 ± 2.71 x 1022 AM2 

შორის. 

5. შედარებულია ჯავახეთის ლავური პლატოს ორი ჭრილის, 20 ნაკადისგან შემდგარ აფნიას 

და 27 ნაკადისგან შემდგარი კორხის ჭრილის პალეომაგნეტიზმი და პალეოინტენსივობა. 

ვირტუალური მაგნიტური ველის გამოთვლისას, ორივე ჭრილში, მიღებულია ნორმალური, 

გარდამავალი და უარყოფითო პოლარობები.   

6. მოცემულია ბოლნისი რაიონის ცარცული დაციტების პალეომაგნეტიზმის შესწავლის 

წინასწარი მონაცემები. 

7. მოცემულია ჯავახეთის მთიანეთის აფნიას ჭრილის პალეომაგნეტიზმისა და 

პალეოინტესივობის შესწავლის შედეგები. აქ პლიოცენურ ლავებში მკაფიოდ ვლინდება 

პოლარობის გადასვლა ნორმალური პოლარობიდან უარყოფით პოლარობაში, ხოლო მათ 

შორის ნაპოვნია ლავური ნაკადი გარდამავალი პოლარობით. 

8. მოცემულია ჯავახეთის მთიანეთის მიო-პლეისტოცენური ვულკანიზმის 

პალეომაგნიტური და პალეოინტესივობის შესწავლის შედეგები. გაზომვების საიმედობის 

გაზრდის მიზნით პალეოინტენსივობა განსაზღვრული იქნა სამი მეთოდით: მულტი 

ნიმუშებით, ტელ-ტელით და IZZI-ით.  

9. ნაჩვენებია რომ, არაბეთ-ევრაზიის კოლიზური სისტემის გადაადგილება სამხრეთიდან 

ჩრდილოეთით ასახულია კასპიის ზღვის ჩრდილოეთის სუბდუქციური ზონის და კავკასიონის 

ეკზჰუმაციით. ეს მოვლენა შესწავლილია აპატიტის დათარიღებით, რომელიც 2-5 მლნ. წელს 

მოიცავს.  

10. განხილულია ვარისკული გრანიტოიდების გენერაციის პროცესები კავკასიონის 

კოლიზიურ ოროგენში. კერძოდ ნაჩვენებია, რომ გაბრო-პლაგიოგრანიტული სერია 

ჩამოყალიბდა 355±15 მლნ. წლის წინ. დიორიტ-ადამელიტური სერია კი ყალიბდებოდა 320±12 

მლნ. წლის წინ, ხოლო გრანოდიორიტ-ალიასკიტური სერია 395±10 მლნ. წლის წინ.  

11. მოცემულია საქართველოს ალპურისწინა წარმონაქმნებში განვითარებული დეტრიტული 

ცირკონების U-Pl და Hf შესწავლის შედეგები. განსაზღვის შედეგები 500-700მლნ. წელს 
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მოიცავს. 

12. გეოლოგიური, პელეონტოლოგიური, პეტროლოგიური, პალეომაგნიტური და იზოტოპური 

მეთოდების კომპლექსური გამოყენებით დახასიათებულია გონდვანის რელიქტური პროცესები 

კავკასიის კოლიზიური ოროგენის კონტინენტური ქერქის ფორმაციებში.  

13. აღმოსავლეთ კავკასიონის საქართველოს სეგმენტზე ქვედა-შუაიურულმა ფიქლებმა და 

ქვიშაქვებმა განიცადა ინტენსიური მსხვრევა, ჰიდროთერმული შეცვლა და მინერალიზაცია. 

ჰიდროთერმული შეცვლების ზოგ უბანზე ჩამოყალიბდა ძირითადად  სპილენძ-პიროტინული 

და პირიტ-პოლიმეტალური მინერალიზაციები. შესწავლილ იქნა უკვე ცნობილი გამადნებები 

და ამასთანავე გამოვლენილ იქნა ახალი, საინტერესო მინერალური გამოვლინება მდ. სტორის 

ხეობის ჰიდროთერმულად შეცვლილ ზონაში. კვლევის შედეგად რეგიონში პირველად იქნა 

დაფიქსირებული Au ამაღლებული კონცენტრაციები ართანის და თებულოს  მადნიანი 

ველებში. 
 

 

 

 

 

 

4.1. სამეცნიერო ერთეულის (ტანყოფილების) დასახელება - სასარგებლო წიაღისეულისა და 

გეოქიმიის განყოფილება 

მიმართულება 4: მადანწარმოშბა საქართველოს ტერიტორიაზე (2015-2024) 

4.2. სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი – მთავარი მეცნ.-თანამშრომელი მ. კეკელია 

4.3. სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა - მთავარი მეცნ. თანამშრომელი          

ს. კეკელია, მეცნიერ-თანამშრომლები: ნ. ფოფხაძე, ი. მშვენიერაძე, ნ. გაგნიძე, კონსულტანტები: 

თ. ჩხოტუა, ი. დოლიძე, ინჟინერ-გეოლოგი გ. ასათიანი, ლაბორანტი თ. ნადირაშვილი.  

 

 

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2015 წლის შესრულებული და გარდამავალი 

სამეცნიერო-კვლევითიო პროექტები 
 

# 
Ggardamavali proeqtis 

dasaxeleba 
proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

 1.ვულკანოგენური 

ეპიგენეტური საბადოების 

გეოლოგიურ–გენეტური 

მოდელის  შექმნა (2015) 
2.ბოლნისის რაიონის ოქროსა 

და სპილენძის პოტენციალის 

დადგენა (2015) 

ს.კეკელია ს. კეკელია, მ. კეკელია,  
ნ. ფოფხაძე, ი. მშვენიერაძე,  
ნ. გაგნიძე, გ. ასათიანი.  

ანოტაციები 
1. შეიქმნა ვულკანოგენური საბადოების გეოლოგიურ-გენეტური მოდელი. იხილეთ უცხოეთში 

დაბეჭდილი მონოგრაფია.  
2. 2015 წელს ჩატარდა საველე სამუშოები ბოლნისის მადნიან რაიონში – ფოლადაურის ვულკანურ 

სტრუქტურაზე, რომელიც იყო გამოყოფილი როგორც პერსპექტიული ოქროზე და სპილენძზე. 

ჩატარებულმა სამუშოებმა დაადასტუა ის, რომ ვულკანოსტრუქტურა, მადნეულის მსგავსად , 

წარმოადგენს  გუმბათურ აზევებას. მას ახასიათებს გეოლოგიურ–მადნიანი ნიშნები, რომლებიც 

მიგვანიშნებენ სიღრმეში საბადოს არსებობაზე. საბადოს აღმოსაჩენად აუცილებელია სამთო 
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გამონამუშევრებისა , პირველ რიგში ბურღილებისა და შურფების, გაყვანა. აღებული ქვიური 

მასალა დამუშავების პროცესშია. 
 

 

გრანტით დამუშავებული სამეცნიერო–კვლევით სამუშაოები 

 
proeqtis dasaxeleba 

mecnierebis dargisa da 
samecniero mimarTule-

bis miTiTebiT 

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

კვარც-მცირესულფიდური 

ძარღვული ტიპის ოქროს 

საბადოთა პროგნოზირების  

გეოლოგიურ-გენეტური 

საფუძვლების შემუშავება 

ზემო სვანეთის რეგიონის 

მაგალითზე (საქართველო) 

შოთა 

რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო 
fondi 

ს. კეკელია ს. კეკელია,  

მ. კეკელია,  

ი. მშვენიერაძე,  

ნ. ფოფხაძე, ნ. გაგნიძე, 

გ. ასათიანი,  

კ. ლობჟანიძე 
 

ანოტაცია 

ცნობილი ფონდური და გამოქვეყნებული მასალის საფუძველზე შეიქმნა ორი 200 000 მასშტაბის 

რუკა, რაჭის და მესტიის, სადაც დატანილია ყველა საბადო და გამოვლინება, რომელიც 

ცნობილია კავკასიონის სამხრეთ ფერდობზე საქართველოს ფარგლებში. რუკებს თან ერთვის 

განმარტებითი ბარათი და საბადოების კადასტრები. 

 

 

II. 1. პუბლიკაციები: 

ა) საქართველოში 

კრებულები 

 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

С. Кекелия,  
М. Кекелия,    
 Г. Асатиани, 
 Н. Гагнидзе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Краткая 

характеристика 

металлоносности 

Малого Кавказа 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახ. თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

ალექსანდრე 

ჯანელიძის 

გეოლოგიის 

ინსტიტუტის 

შრომები. ახალი 

სერია. ნაკვ. 127 

თბილისი, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
გვ. 163-173 
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2 

 

 

 

 

 

ს. კეკელია,  
მ. კეკელია,  
გ. ასათიანი, 
ნ. გაგნიძე,  
ი. მშვენიერაძე -  

 

 

მცირე კავკასიონის 

სპილენძ- და 

სპილენძ-

მოლიბდენპორფირუ-

ლი საბადოები და 

მათი წარმოშობის 

პირობები. 

თბილისი 

 

 

 

 

 

 

გვ. 173-184 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

 

И. Долидзе 

 

 

 

Физико-химические 

условия формирования 

Мерисских медно-

полиметаллических 

рудопроявлений и 

Лухумского 

мышьякового 

месторождения 

თბილისი 

 

 

 

გვ. 191-199 

 

 

 

4. V.Gugushvili 
I.Shavishvili 
N. Fofkhadze  

INTERRELATION OF 

THE BOLNISI ORE 

DISTRICT 

MINERALIZATION 

WITH LATE 

CRETACEOUS 

VOLCANIC ACTIVITY 

AND GEODYNAMIC 

DEVELOPMENT 

თბილისი 

 

 

 

 

 

        

გვ. 184-191 

 

ანოტაციები 
1. მცირე კავკასიონის ფარგლებში გამოიყო  ხუთი მეტალოგენიური ზონა: აჭარა-თრიალეთის, 

ბოლნის-ყაზახის, სომხით-ყარაბახის, ამასია-აკერისა და დარალაგესის. აღნიშნული 

ზონებისათვის გამოყოფილია და ნაჩვენებია დამახასიათებელი ლითონთა საბადოები. 
2. განხილულია პორფირული მადნიანი სისტემების კავშირი მცირე კავკასიონის სპეციფიკური 

განვითარების  - სუბდუქციისა და კოლიზიის ფინალურ ეტაპებთან. ნაჩვენებია აშკარა 

ურთიერთკავშირი ინტრუზული მასივების მასშტაბებსა და პორფირული საბადოების მარაგებს  

შორის. 
3. კავკასიონის სამხრეთი ფერდობის "ამაგმატური" საბადოების შესწავლის შედეგად მიღებულია 

დასკვნა, რომ ლუხუმის საბადო და მცირე კავკასიონის მერისის  მადნიანი კვანძის 

ვულკანოგენური მადანგამოვლინებები განსხვავდება ერთმანეთისაგან გენეზისით - მადნის 

ჩამოყალიბების ფიზიკურ-ქიმიური და სხვადასხვა პირობებით. 
4. ბოლნისის მადნიანი რაიონი განლაგებულია თეტის–ევრაზიულ მეტალოგენურ სარტყელში, 

ართვინ–ბოლნისის ზოლის ზედაცარცულ ვულკანურ სერიაში. ბოლნისის მადნიანი რაიონის 

ოქრო–სპილენძპორფირული და ეპითერმული ოქროს მინერალიზაციის გენეზისი 

დაკავშირებულია ევრაზიის აქტიური კიდის განვითარების გვიან სუბდუქციურ სტადისთან და 

ეს სტადია გამოვლენილია 2 ეტაპზე: I - დაკავშირებულია ნორმულ სუბდუქციასთან და 

კუნძულთა რკალურ გრანიტული ტიპის ვულკანიზმთან, II - სუბდუქცირებული ფილის 

ტრანსფორმაციასთან (გაღუნვა) და ოკეანური ქედების ტიპის გრანიტულ აქტივობასთან და 

ოკეანური ქედების დეპლეტირებული ბაზალტების აქტივობასთან. ეს 2 ეტაპი ართმანეთისგან 

განსხვავდება მინერალიზაციის და გამადნების ხასიათით, თუმვა ორივე წარმოდგენილია 

გამადნების პორფირულ სერიებში. 
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II. 2. პუბლიკაციები: 

ბ) უცხოეთში 

მონოგრაფიები 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

 В. Баба-заде,  
С. Кекелия,  
Ш. Абдулаева  
М. Кекелия,  

Золотосодержащие 

сульфидные 

месторождения 

островодужных 

палеосистем, их 

металлогенические 

особенности и условия 

геодинамического 

развитияю 

ბაქო, 2015 400 გვ. 

ანოტაცია  

ნაშრომი წარმოადგენს ქართველი და აზერბაიჯანელი მეცნიერების კვლევის შედეგებს, რომელიც 

ჩატარდა INTAS, CRDF და შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური 

დახმარებით. 

წიგნში დახასიათებულია პონტურ–მცირე კავკასიონის პალეოკუნძულთა რკალური ლითოგეო–

დინამიკური კომპლექსების (გეოლოგიური წარსულის გეომორფოსტრუქტურების ფრაგმენტების) 

მეტალოგენური თავისებურებანი. მადანმატარებელი ფრაგმენტები წარმოადგენს მცირე 

კავკასიონის და აღმოსავლეთ პონტიდების შემადგენელ ნაწილს. აღნიშნულ ფრაგმენტებში 

სჭარბობს ფერადი ლითონების ოქროსშემცველი ვულკანოგენური საბადოები;  ცნობილია 

აგრეთვე სპილენძ–პორფირული გამოვლინებები და საბადოები. დადგენილია, რომ 

ლითოგეოდინამიკური კომპლექსების შემადგენელი ნაწილების  -  გეოლოგიური ფორმაციების 

მადნიანობა არის მათზე ენდო– და ეგზოგენური პროცესების ზეგავლენის შედეგი. ფლუიდური 

სისტემების ჩასახვა ხდებოდა ნაოჭა სისტემების განვითარების სხვადასხვა ეტაპებზე, 

ძირითადად, კონსერვაციული ტრანსფორმული სტრუქტურების ზონებში. მაგალითად, 

კონვერგენტული ეტაპის და ალპური ციკლის კოლიზიურ ეტაპზე ფუნქციონირებდა 

მადანმატარებელი ჰიდროსისტემები ე.წ. "სპეციალიზირებულ" წარმონაქმნებში (ფერადი 

ლითონების ვულკანოგენური საბადოები) და, აგრეთვე, ფლუიდურ-მაგმური სისტემები. 

ქერქვეშა ნივთიერების დიფერენციაციის და მისი დიფერენციატების გადაადგილების შედეგადა 

ჰიპაბისალურ დონეზე წარმოიშვა ოქროსმადნიანი, სკარნულ-რკინის და სპილენძ-მოლიბდენ 

პორფირული საბადოები. მცირე კავკასიონის ფერადი ლითონების ვულკანოგენური საბადოების 

პროგნოზირებისათვის  წარმოდგენილია გეოლოგიურ–გენეტური საფუძველი. შემუშავებულია 

პრინციპები ჩამოთვლილი მადანგამოვლინებების ძებნითი მრავალფაქტორიანი მოდელების 

შესადგენად, რომელთა გამოყენება მიზანშეწონილად მიგვაჩნია კავკასიის რეგიონში. ამასთან 

დაკავშირებით მოყვანილია რაოდენობრივი მადანგეოლოგიური ნიშანთვისებები (გეოლოგიური, 

გეოქიმიური, გეოფიზიკური) და მათი აღწერა. 
შემუშავებულია პრინციპები წიგნში განხილული მადანგამოვლინებების ძებნითი 

მრავალფაქტორიანი მოდელების შესადგენად, რომელთა გამოყენება ავტორებს მიზანშეწონილად 

მიაჩნიათ კავკასიის რეგიონში. ამასთან დაკავშირებით, მოყვანილია რაოდენობრივი მადან–

გეოლოგიური (გეოლოგიური, გეოქიმიური, გეოფიზიკური) ნიშანთვისებები და მათი აღწერა. 
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III. 1. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა  

ბ) უცხოეთში 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 

 

 

 

 

 

 

 

ნ. ფოფხაძე, რ. მორიცი, ს. 

ჯიალი, ვ. გუგუშვილი 

 

 

 

 

 

 

Evidence of Shallow-Marine 

Depositional Environment of the 

Host Rocks of the Madneuli 
Polymetallic Deposit, Bolnisi 

District, Lesser Caucasus, 

Georgia. 
Vol.5,  pp. 2083–2086. 
 

 

მინერალურ საბადოებთან 

დაკავშირებული 

ორგანიზაციის XIII 

ბიენალური შეხვედრის 

შრომათა კრებული - 

მინერალური საბადოები მყარ 

მსოფლიოში, ნანსი, 

საფრანგეთი. აგვისტო, 2015 წ 

2 

 
 

ჯ. ლავოიე, რ. მორიცი, ნ. 

ფოფხაძე, ჯ. სტენგენბერგი  

 

The Late Cretaceous Epithermal 

Beqtakari Prospect; Bolnisi 

Mining District, Georgia, Lesser 

Caucasus. Vol.1, pp. 313–317. 

ნანსი, საფრანგეთი. 2015 წ 

 

 

3 

 
ნ. გაგნიძე, ა. ოქროსცვარიძე Ore-Forming Processes and Ore 

Occurrences of the Eastern 

Greater Caucasus Georgian 

Segment. Vol.2, pp. 733–736. 

ნანსი, საფრანგეთი. 2015 წ 

 

 

ანოტაციები  

1. მადნეულის ოქრო–სპილენძ პოლიმეტალური საბადო არის მთავარი მადანგამოვლინება 

ბოლნისის რაიონში . ამ რაიონში ცნობილია რიგი მადანგამოვლინება, რომლებიც ზედაცარცულ 

ვულკანიზმს უკავშირდება. საბადოს შემცველი ქანების კვლევა ეფუძვნება ფიზიკურ 

ვულკანოლოგიასა და სედიმენტაციური აუზების რეკონსტრუქციას. ეს მეთოდი პირველად იქნა 

გამოყენებული ამ რეგიონში ავტორის მიერ. ჩვენმა კვლევამ გვიჩვენა, რომ საბადოს შემცველი 

ქანების მნიშვნელოვანი ნაწილი დალექილია მარჩხი წყლის პირობებში. ფრეატომაგმატური 

ბრექჩიის არსებობა კიდევ უფრო განამტკიცებს ამ აზრს საბადოზე არსებულ სხვა 

მტკიცებულებებთან ერთად. 
2.  ბექთაკარის საბადო მდებარეობს ბოლნისის რაიონში. იგი აგებულია ზედაცარცული საშუალო 

და მჟავე კირტუტე სერიის ქანებით. კვლევა ეფუძნება მინერალოგიურ და პეტროგრაფიულ 

შესწავლას, საველე აგეგმვასა და კერნის აღწერებს. საბადოზე მინერალიზაცია 2 ზონად იყოფა: 

ოქრო–ვერცხლით მდიდარი ზონა, რომელიც აგებულია ძლიერ გაკვარცებული რიოდაციტებით 

და შეიცავს პოლიმეტალურ მინერალიზაციას და ასოცირდება ჰიდროთერმულად შეცვლილ  

ბრექჩიასთან. გვიანი დაიკები კი უკავშირდება რიოდაციტურ გუმბათებს და ისინი გაკვეთილია 

სპილენძ–ვერცხლით გამდიდრებული ნაწილით. გვიანი მინერალიზაცია გადაფარულია 

შემცხვარი ტუფებით, რომლებიც გასანდამის ფორმაციის პროქსიმალურ სუბფორმაციას 

მიეკუთვნება. 
3.  აღმოსავლეთ კავკასიონის საქართველოს სეგმენტზე ქვედა-შუაიურულმა ფიქლებმა და 

ქვიშაქვებმა განიცადა ინტენსიური მსხვრევა, ჰიდროთერმული შეცვლა და მინერალიზაცია. 

ჰიდროთერმული შეცვლების ზოგ უბანზე ჩამოყალიბდა ძირითადად  სპილენძ-პიროტინული და 

პირიტ-პოლიმეტალური მინერალიზაციები. შესწავლილ იქნა უკვე ცნობილი გამადნებები და 

ამასთანავე გამოვლენილ იქნა ახალი, საინტერესო მინერალური გამოვლინება მდ. სტორის ხეობის 

ჰიდროთერმულად შეცვლილ ზონაში. კვლევის შედეგად რეგიონში პირველად იქნა 

დაფიქსირებული Au ამაღლებული კონცენტრაციები ართანის და თებულოს  მადნიანი ველებში.  
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5.1. სამეცნიეროერთეულის(განყოფილების) დასახელება: გარემოს ფიზიკურ–ქიმიური კვლევის 

განყოფილება 

მიმართულება 5:  გარემოს  ეკოლოგიური მონიტორინგი და შეფასება (2015-2024) 

5.2. სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი –ვახტანგ გვახარია, მთავარი მეცნ.-თანამშრომელი. 

5.3. სამეცნიერო ერთეულის (განყოფილების) პერსონალური შემადგენლობა: მ. ჯიბლაძე მთა-

ვარი მეცნიერ-თანამშრომელი; უფროსი მეცნიერ–თანამშრომლები: ა. მიქაბერიძე, ნ. მაჩიტაძე,                

ტ. ადამია, ნ. გელაშვილი; მეცნ.–თანამშრომლები: რ. ხარგელია, ც. ხუხუნია. 

არასამეცნიერო პერსონალი – ინჟინერ-ქიმიკოსები: ნ. ქადაგიშვილი, ე. კობახიძე; ინჟინერ–

ფიზიკოსი–გ.ჟორჟოლიანი 

 

 

1.1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2015 წლის შესრულებული და  

               გარდამგაგგგგგარდამავალი სამეცნიერო–კვლევითი პროექტებიავალი სამეცნიერო–

კვლევითი პროექტებ 

1.№ 
გარდამავალი პროექტის 

დასახელება  
პროექტის ხელმძღვანელი  პროექტის შემსრულებლები 

1 
 

საქართველოს შავი ზღვის 

აკვატორიის 

გეოეკოლოგიური, 

გეოქიმიური და 

ჰიდროქიმიური კვლევა. 

(2015-2024) 

ვ.გვახარია 
 

მ. ჯიბლაძე, ა. მიქაბერიძე, 

ნ.მაჩიტაძე, ტ. Aადამია, ნ. 

გელაშვილი, რ. ხარგელია, ც. 

ხუხუნია, ნ. ქადაგიშვილი, ე. 

კობახიძე, 

2 
 

ქ.თბილისის საბურთალოს 

ზოგიერთი ძირითადი 

სატრანსპორტო მაგისტრალის 

ხმაურით დაბინძურების 

ხარისხის შეფასება(2015–2024) 

ვ. გვახარია 
 

ა.მიქაბერიძე, მ.ჯიბლაძე, 

ტ.ადამია, გ.ჟორჟოლიანი  

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტების ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგები  

 

1. 2015 წლის კვლევითი სამუშაოების პირველ ეტაპზე (2015 წ. მარტი – სექტემბერი) 

განხორციელდა ფოთი – ურეკის ზონაში მდინარეებისა და ზღვის ფსკერული ნალექების 

კვლევა.  საკვლევი არეალი მოიცავდა საზღვაო აკვატორიას ფოთიდან ანაკლიის ჩათვლით. 

აღებულია საკვლევი მასალა, შესრულებულია ანალიზური სამუშაოები. სამუშაოების მიზანს 

შეადგენდა ზღვის გარემოს მონიტორინგის ერთერთი ნაწილის, კერძოდ ქიმიური 

დაბინძურების მონიტორინგის სქემის შემუშავების პროცესში სენსიტიური წერტილების 

აღმოჩენა, ზღვის წყლის, ფსკერული ნალექების და ბიოტას დაბინძურების დონის შეფასება, 

დაბინძურების ძირითადი წყაროების და დამაბინძურებელი ნივთიერებების 

იდენტიფიცირება, ზღვის გარემოზე ზემოქმედების ხარისხის შეფასება. კვლევის ამ ეტაპზე 

მიღებული მასალის საფუძველზე გაფორმდა სამეცნიერო პუბლიკაცია. მიღებული 

მონაცემები დამუშავებულია მეტა-მონაცემების ფორმატირების ახალი ინსტრუმენტების 

(CDI, ODV) საშუალებით და შეტანილია ოკეანოგრაფიულ მონაცემთა საერთო ევროპულ 

მეტა-მონაცემთა ბაზებში (http://www.seadatanet.org/, http://www.blackseascene.net). ციფრული 

დამუშავებული ინფორმაცია განთავსებულია ფირმა „გამა”-ს და თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის კუთვნილ სერვერებზე. საველე სამუშაოების მეორე ეტაპი (2015 წლის 

ოქტომბერი-დეკემბერი) მოიცავდა მდინარეების: სუფსა, რიონი, ხობი და პალიასტომის 
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ტბის კვლევას. კვლევის შედეგებით განისაზღვრება ის არეალები, რომლებიც 

გათვალისწინებული იქნება შავი ზღვის სანაპირო ზონის დაბინძურების მონიტორინგის 

სქემაში. ასევე დადგინდება პრიორიტეტული დამაბინძურებელი ნივთიერებების სია, 

შეფასდება მონიტორინგის სრულყოფილად განხორციელების მატერიალურ-ტექნიკური 

რესურსები და საჭიროებები. ზღვის გარემოს მონიტორინგის პროგრამის ერთერთი ნაწილია 

ზღვის მყარი ნარჩენების მონიტორინგი. ჩატარდა საპილოტე კვლევა, რომლის ძირითადი 

მიზნები იყო პლაჟის ნარჩენების კვლევის მეთოდოლოგიის შემუშავება; ჩვენი კონკრეტული 

პირობებისათვის მისი ადაპტირება;  საქართველოს სანაპირო ზონაში ნარჩენების 

რაოდენობის, შემადგენლობის და  განაწილების ტენდენციების შესახებ პირველი 

შეფასებების  გაკეთება; მიღებული პირველადი შედეგების საფუძველზე მონიტორინგის 

საცდელი საიტების შერჩევის სტრატეგიის და კვლევების მეთოდოლოგიის სრულყოფა; 

მიღებული შედეგების გამოყენების შესაძლებლობა ზღვის გარემოს ეკოლოგიური სტატუსის 

შეფასებისათვის. კვლევისათვის  შეირჩა პლაჟების გარკვეული მონაკვეთები, შესწავლილია 

მყარი ნარჩენებით დაბინძურების დონე, სტატისტიკური ანალიზის საფუძველზე 

შეფასებულია ნარჩენების სხვადასხვა კატეგორიების განაწილება, რაც საშუალებას იძლევა 

შევაფასოთ დაბინძურების სავარაუდო წყაროები და ნარჩენების გავრცელების ტენდენცია 

2. აკუსტიკური ხმაური გარემოს მნიშვნელოვან ეკოლოგურ ფაქტორს წარმოადგენს. ხმაური 

მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე უარყოფითი ზეგავლენის სულ უფრო და უფრო 

მნიშვნელოვანი ფაქტორი ხდება. Mმოქმედებს რა ადამიანის ფსიქიკაზე, იგი იწვევს 

დაღლილობას, გაფანტულობას და სხვა სიმპტომებს. ხმაურის ზეგავლენის ქვეშ 

ხანგრძლივმა ყოფნამ შეიძლება მიგვიყვანოს სხვადასხვა ფსიქიურ დაავადებებთან და 

მოშლილობებთან, იგი მოქმედებს აგრეთვე  ადამიანის გულსისხლძარღვთა სისტემაზე და 

იწვევს სხვადასხვა დაავადებებს. ქალაქებში აკუსტიკური დაბინძურების ძირითად წყაროს 

წარმოადგენს საავტომობილი ტრანსპორტი. ხმაურის დონეების უდიდესი მნიშვნელობები, 

რომლებიც აღწევს 70-80 დბა-ს ფიქსირდება საცხოვრებელ განაშენიანებაში, რომელიც გარს 

აკრავს მაღალინტენსიურ სატრანსპორტო მაგისტრალებს. ბოლო ათწლეულების 

განმავლობაში სატრანსპორტო საშუალებების გაზრდილი რიცხვის, მათი შენახვის ხარისხის 

გაუარესებისა და სხვა მიზეზების გამო, დიდ ქალაქებში აკუსტიკური ველების 

ზემოქმედება, ხმამაღლობის სუბიექტური შეგრძნების მიხედვით, გაიზარდა 1,5-ჯერ; 

გაიზარდა აგრეთვე მოსახლეობის რაოდენობაც, რომელიც იმყოფება ზენორმატიული 

ზემოქმედების ქვეშ. 2015 წლის კვლევითი სამუშაოების ჩატარებისას შესწავლილია 

საბურთალოს ძირითადი სატრანსპორტო მაგისტრალების (ვაჟა ფშაველას გამზირი, 

ყაზბეგის, ნუცუბიძისა და კანდელაკის ქუჩები) მიმდებარე ტერიტორიების სატრანსპორტო 

ხმაურით დაბინძურება. 2015 წლის  საანგარიშო პერიოდში, საველე სამუშაოების 

ჩატარებისას, განხორციელდა: 

 ხმაურის შესასწავლად არჩეულ მაგისტრალების პარამეტრების დადგენა (განივი და 

გასწვრივი პროფილი, გადასარბენის სიგრძე, სხვადასხვა დონეზე გადამკვეთი სატრანსპორტო 

კვანძების ტიპები, გზაჯვარედინებისა და მოედნების ტიპები, შუქნიშნები, გზის საფარი და სხვ). 

 არჩეულ მაგისტრალებზე საკონტროლო წერტილების შერჩევა. ამ საკონტროლო 

წერტილებში ტრანსპორტის ისეთი პარამეტრების დადგენა, როგორიცაა მოძრაობის 

ინტენსივობა, სიჩქარე, ნაკადში სატვირთო და მსუბუქი ერთეულების რაოდენობა და სხვ.   

 არჩეულ საკონტროლო წერტილებში მოძრავი ტრანსპორტის ინტენსივობის დროზე 

დამოკიდებულების შესწავლა და მისი ანალიზი დროის სხვადასხვა შუალედისათვის.  

 ცალკეული მაგისტრალისათვის მოძრავი ტრანსპორტის მაქსიმალური ინტენსიობის 

შესაბამისი დროის შუალედის დადგენა. 
2015 წლის კვლევითი სამუშაოების მეორე ეტაპზე, საველე სამუშაოების შედეგად მიღებული 

მასალის საფუძველზე,  გამოთვლილი იყო ქალაქში ხმაურის გასაანგარიშებლად, 
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ნორმირებისათვის და კონტროლისათვის მიღებული სიდიდე - ბგერის ექვივალენტური დონე - 

LAექვ დბა. 

3. ხმაურით დაბინძურების დონის შეფასებისას დადგენილია ბგერის მაღალი ექვივალენტური 

დონის  მქონე (70-80 დბა) საკონტროლო წერტილები. კვლევის ამ ეტაპზე მიღებული 

მასალის საფუძველზე გაფორმების სტადიაშია სამეცნიერო პუბლიკაცია. 
 

 

II. 1. პუბლიკაციები 

ა) საქართველოში  

სტატიები 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 
სტატიის სათაური, ჟურნა-

ლის/კრებულის დასახელება 

ჟურნალის/ 
კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლ

ობა 

გვერდების 
რაოდენობა 

1 

 

 

 

 

 

 

 
 

ვ. გვახარია 
ჯ. გაბეჩავა,  
ტ. ადამია,  
ნ. ცირღილაძე, 
ნ. მაჩიტაძე 

ნ. გელაშვილი  

ც. ხუხუნია,  
ბ. ლებანიძე 

 

ქსნის მიწისქვეშა წყლების საბადოს 

შესწავლა სამრეწველო ათვისების 

მიზნით. 
ივანე ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის  
ალექსანდრე ჯანელიძის 

გეოლოგიის ინსტიტუტის 
შრომები.  

ახალი სერია. 

ნაკვ. 127 

 

 

 

 

 

 
 

თბილისი, 

2015  

 

 

 

 

 

 

 

გვ. 200-206 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ვ. გვახარია 
კ. ბილაშვილი, 
ნ. მაჩიტაძე,  
ნ.გელაშვილი,  
გ. მაისურაძე,  
ტ. ადამია,  
ც. ხუხუნია 

 

შავი ზღვის გარემოსდაცვითი 

მონიტორინგის ეროვნული 

პროგრამების და ქვეპროგრამების 

შემუშავების წინაპირობები. 
ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის  
ალექსანდრე ჯანელიძის 

გეოლოგიის ინსტიტუტის 
შრომები. 

ახალი სერია. 

ნაკვ. 127 

 

 

 

 

 

 

თბილისი, 

2015 

 

 

 

 

 

 

გვ. 206-210 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

А.Микаберидзе, 
В.Гвахария, 
М.Джибладзе, 

Т. Адамия, 
Г. Жоржолиани 

 

 

 

Оценка состояния шумового 

загрязнения автомобильным 

транспортом проспекта И. Чавчавадзе, 

г. Тбилиси.                                
 ივანე ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ალექსანდრე 

ჯანელიძის გეოლოგიის 

ინსტიტუტის შრომები.            

ახალი სერია. 

ნაკვ. 127 

 

 

 

 

 

 

თბილისი, 

2015 

 

 

 

 

 

 

211-214 გვ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ანოტაციები 

1. შესწავლილია ქსნის მიწისქვეშა წყლის საბადო მისი სამრეწველო გამოყენების მიზნით. 
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ჩატარებულია საბადოს და მისი მიმდებარე ტერიტორიის აუდიტი, შეფასებულია 

ჭაბურღილების მდგომარეობა და რესურსები. წყლის ხარისხი შეფასებულია საერთაშორისო 

მოთხოვნების შესაბამისად, ქიმიური და მიკრობიოლოგიური კვლევების საფუძველზე. 

დადგენილია, რომ შესაძლებელი იქნება მაღალი ხარისხის კონდიციური წყლის მიღება 

ბუტილირებული პროდუქციის საწარმოებლად. ასეთი ხარისხის ბუტილირებული წყალი 

დააკმაყოფილებს საქართველოში მოქმედ ნორმატივებსა და საერთაშორისო სტანდარტებს. 

2. შავი ზღვის გარემოს დაცვა არის საქართველოსათვის ერთერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა 

სანაპირო ზონების ინდუსტრიული და ტურისტული პოტენციალის ზრდის პირობებში. 

საზღვაო სტრატეგიის ჩარჩო დირექტივის  (Directive 2008/56/EC) ერთერთი მთავარი 

მოთხოვნაა ზღვის გარემოს კარგი ეკოლოგიური სტატუსის მიღწევა ან გაუმჯობესება 2020 

წლისათვის. სტრატეგიის დანერგვა მოითხოვს ზღვის გარემოს მონიტორინგის ეროვნული 

პროგრამის შემუშავებას და განხორციელებას. ავტორთა მიერ მოწოდებულია დაბინძურების 

მონიტორინგის ქვე-პროგრამის სქემა. 2015 წლის ივნისში ჩატარდა ეკოლოგიურად 

სენსიტიური არეალების კვლევა. ზღვის ფსკერულ ნალექებში განსაზღვრულია მძიმე 

ლითონებისა და ნავთობის ნახშირწყალბადების შემცველობა.   

3. შესრულებულია ქ. თბილისის ილია ჭავჭავაძის პროსპექტის მიმდებარე ტერიტორიის 

ავტოტრანსპორტის ხმაურით დაბინძურების შეფასება. გამოთვლები ჩატარებულია არჩეულ 

საკონტროლო წერტილებში დროის ერთეულში ჩავლილი ტრანსპორტის რაოდენობისა და 

ტიპის გათვალისწინებით. კვლევის რაიონში გამოთვლილია სატრანსპორტო ნაკადის 

ხმაურის მახასიათებლები. 
 

 

III. 1. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

ა) საქართველოში 

 

№ 
მომხსენებელი/ 
მომხსენებლები  

მოხსენების სათაური  
ფორუმის ჩატარებ-

ის დრო და ადგილი 
1 

 

 

 

ნ. მაჩიტაძე 

 

 

 

 

ევროგაერთიანების საზღვაო სტრატეგიის 

ჩარჩო დირექტივის განხორციელება 

საქართველოში შავი ზღვის გარემოს 

მონიტორინგის გაუმჯობესების კუთხით 

(პროექტი „ემბლას“– ი, პირველი ფაზა)  

2 – 9 თებერვალი, 

2015, თბილისი 

 

 

2 ნ. მაჩიტაძე 
ვ. გვახარია 

მონიტორინგის ეროვნული და რეგიონული 

პროგრამების გადახედვა - ემოთავაზებული 

ქვეპროგრამები 

1 – 3 მარტი, 2015, 

თბილისი 

 

3 ნ. მაჩიტაძე 
ვ. გვახარია 

საზღვაო სტრატეგიის ჩარჩო დირექტივის 

(MSFD) რეალიზება შავი ზღვის საქართველოს 

სექტორისთვის (ევროგაერთიანების 

პროექტების“PERSEUS“ და „EMBLAS“ 

ფარგლებში) 

8-9 ოქტომბერი, 

2015 წ. თბილისი 

ანოტაციები 
1.ევროგაერთიანების პროექტი EMBLAS მიზნად ისახავს შავი ზღვის ეკოლოგიის დარგში 

მომუშავე სპეციალისტების დახმარებას ზღვის გარემოს კვლევების თანამედროვე მიდგომების 

გაზიარებაში, ახალი მეთოდების გაცნობაში.  პროექტის პირველი ფაზა ითვალისწინებდა 

ინფორმაციის შეგროვებას ზღვის გარემოს კვლევის დარგში მომუშავე ორგანიზაციების 
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შესახებ, მათ მიერ გამოყენებული კვლევის მეთოდების, სამეცნიერო აპარატურის, 

პერსონალის კვალიფიკაციის და გამოცდილების შესახებ. ინფორმაციის გაანალიზების შემდეგ 

გამოიკვეთა ის პრობლემები, რომლებიც ამ სფეროში არსებობს, ასევე ის გზები, რომლებიც 

შესაძლებელს გახდის არსებული პრობლემების აღმოფხვრას. 
2. საზღვაო სტრატეგიული ჩარჩო დირექტივის მოთხოვნების შესაბამისად ევროპის წევრი 

სახელმწიფოების მიერ უნდა გატარდეს მთელი რიგი ღონისძიება, რომლებმაც 2020  

წლისათვის უნდა უზრუნველყოს ზღვის გარემოს კარგი ეკოლოგიური სტატუსი. 

ეკოლოგიური სტატუსის შეფასების ინსტრუმენტები და კრიტერიუმები განმარტებულია ამ 

დირექტივის და ევროპარლამენტის მიერ მიღებული სხვა შესაბამისი დოკუმენტებით. მათი 

გათვალისწინებით წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა შექმნას ზღვის გარემოს ინტეგრირებული 

მონიტორინგის პროგრამები და უზრუნველყოს მათი დანერგვა. საქართველოში უნდა მოხდეს 

არსებული მონიტორინგის სისტემის გადახედვა და განახლება. ავტორთა მიერ 

შემოთავაზებულია მონიტორინგის სქემის ვერსია, რომელიც შეიძლება საფუძვლად დაედოს 

ქიმიური დაბინძურების მონიტორინგის ქვე-პროგრამას.     
3. საერთაშორისო პროექტების “PERSEUS“–ისდა „EMBLAS“ –ისფარგლებში მიმდინარე 

სამუშაოები მიზნად ისახავს ევროპის საზღვაო სტრატეგიის ჩარჩო დირექტივის მოთხოვნების 

იმპლემენტაციას. პროექტების ფარგლებში მიმდინარეობს საერთაშორისო თანამშრომლობა 

მონიტორინგის ეროვნული პროგრამების ჰარმონიზაციის მიზნით. მიმდინარეობს 

მონიტორინგის ვადების, განსასაზღვრი პარამეტრების და ინდიკატორული ბიოლოგიური 

სახეობების შეთანხმება. განიხილება ბიოლოგიური და ქიმიური კვლევის შედეგები.    
 

 

ბ) უცხოეთში 
 

№ 
მომხსენებელი/ 
მომხსენებლები  

მოხსენების სათაური  
ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 
1 

 

 
 

ნ. მაჩიტაძე 
 

“Improving Environmental Monitoring 

in the Black Sea” (EMBLAS-II) 

კომიტეტის შეხვედრა, სამუშაო 

სემინარი 

2 – 3 ივლისი, 2015, 

სტამბული, თურქეთი 

ანოტაცია 
განხილულ იქნა ზღვის გარემოს ეროვნული პროგრამების შედგენის მიმდინარე 

მდგომარეობა;მოხდა საკვლევი პარამეტრების, მონიტორინგის ქსელის და ვადების 

შეთანხმება და საპოლოტე კვლევების დაგეგმვა.    
 

 

IV. 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტისა და გრანტების გარეშე  

შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

№ 

შესრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  
პროექტის 

შემსრულებლები 

დაფინანსების 

წყარო 
 

1 

 
 

ატომის ბირთვის 

კრისტალური მოდელი, 

ნივთიერების აგებულება 

მ.ჯიბლაძე მ.ჯიბლაძე  
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გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგები (ქართულ ენაზე) 
ნაჩვენებია, რომ ატომის ბირთვი, ჰიდროდინამიკური მოდელისაგან განსხვავებით, 

წარმოადგენს პროტონისა და ნეიტრონისაგან შედგენილ რომბული, პრიზმული და კუბური 

ფორმის სისტემებს, რამაც საშუალება მოგვცა აგვეხსნა ბუნებაში არსებული ქიმიური 

ელემენტების შემოზღუდული რაოდენობა. დადგინდა კრისტალების წარმოქმნის მექანიზმი. 
 

 

II. 1. პუბლიკაციები: 

ა) საქართველოში 

მონოგრაფიები 

№ ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 
გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების 

რაოდენობა 
1 
 

მ. ჯიბლაძე Aატომის ბირთვის 

კრისტალური 

მოდელი 

თბილისი, 

გამომცემლობა 

“საზოგადოება 

ცოდნა” 

108 გვ. 

განხილულია ატომის ბირთვის კრისტალური მოდელი და ნაჩვენებია პროტონის მიერ 

შექმნილი სტატისტიკური ველის გავლენა ნეიტრონზე სხვადასვა ბირთვების სტრუქტურის 

ფორმირებაზე. ნაჩვენებია მეტად არამდგრადი ბერილიუმის იზოტოპის 8Be როლი საშუალო 

და მძიმე ბირთვების ფორმირებაში. 
 

 

სტატიები 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 
კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 
 

Mმ. ჯიბლაძე ატომებისა და 

მოლეკულების 

აგებულება 

მეცნიერება და 

კულტურა, №2, 

2015  

თბილისი, 

მეცნიერებათა 

აკადემიის, სტუ 

 

განხილულია ატომებისა და მოლეკულების სტრუქტურები და ნაჩვენენია, რომ მოლეკულების 

შექმნაში ძირითად როლს ასრულებს იონური და არაკოვალენტური კავშირები. 
 

 

ბ) უცხოეთში 

მონოგრაფიები 

 

№ ავტორი/ავტორ 
მონოგრაფიის 

სათაური 
გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების 

რაოდენობა 

 
 

М.И.Джибладзе Кристаллическая 

модель атомного 

ядра 

გერმანია, საარბრუკენი, 

გამომცემლობა LAMBERT 

Academic Publishing 

105 გვ.  

ანოტაცია 
განხილულია ატომის ბირთვის კრისტალური მოდელი და ნაჩვენებია პროტონის მიერ 

შექმნილი სტატისტიკური ველის გავლენა ნეიტრონზე სხვადასვა ბირთვების სტრუქტურის 
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ფორმირებაზე. ნაჩვენებია მეტად არამდგრადი ბერილიუმის იზოტოპის 8Be როლი საშუალო 

და მძიმე ბირთვების ფორმირებაში.  
 

სტატიები 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 
სტატიის სათაური, ჟურნა-

ლის/კრებულის დასახელება 

ჟურნალის/ 
კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდ

ების 

რაოდე

ნობა 
1 

 

 

Джибладзе М.И. 
 

 

 Ядерная энергия при синтезе ядер. 
 

 

“Инженерн

ая физика”, 

2015, №1.  

მოსკოვი, 2015 

 

გვ.13-

17 

 

2 

 

Джибладзе М.И Горение водорода и гелия при 

ядерных реакциях 
“Инженерна

я физика”, 

2015, №3, 

стр. 3-14 

მოსკოვი, 2015 

 

გვ.3-14 

3 

 

 

 

V. Gvakharia, A. 

Chirakadze et al.  

 

Arsenic pollution of soils and 

morbidity prevalence in Racha-Lower 

Svaneti district of Georgia. 

International Journal of Global 

Warming 

Vol. 10, # 1, 

2016 (in 

print) 

Inter Science 

Publishers 
 

 

 

 
- 

 

4 

 

 

 

 

 

V. Gvakharia, A. 

Chirakadze et al  

 

 

 

COMBINED PROCESSING OF 

WASTE ORGANIC POLYMERS 

AND MANGANESE BEARING 

WASTE/LOW GRADE ORES INTO 

FUELS AND LOW-CARBON 

MANGANESE ALLOYS. 

International Journal of Global 

Warming 

Vol. 10, # 2, 

2016 (in 

print) 

 

 

 

Inter Science 

Publishers 
 

 

 

 

 

 

 

 
- 

5 

 

 

 

V. Gvakharia, A. 

Chirakadze et al.  

 

COMPLEX PROCESSING OF 

MANGANESE BEARING WASTE 

AND LOW-GRADE ORES BY 

AUTOCLAVING METHOD. 

International Journal of Global 

Warming 

Vol. 10, # 3, 

2016 (in 

print) 

Inter Science 

Publishers 
 

 
- 

 

 
6 ნ. ბაგრატიონი 

ვ. გვახარია,  
ა. ჭირაქაძე,  
ლ.გვერდწითელი 

 

„რაჭის და ქვემო სვანეთის 

დაბინძურებული ტერიტორი-ის 

ნიადაგის ეკოქიმიური კვლევის 

შედეგების ზოგადი ანალიზი“. 

საქართველოს ქიმიური ჟურნალი 

ტ.16, #2  

 

 

 

თბილისი, 

საქართველო. 

2015 წ. 

 

ანოტაციები 
1.შრომაში ნაჩვენებია, რომ ბირთვების სინთეზის დროს, ნუკლონებს შორის 

ელექტროდიპოლური ურთიერთქმედების ხარჯზე, კულონური მიზიდულობის ძალების 

საშუალებით შესაძლებელია ბირთვული ენერგიით უზრუნველყოფა. განხილულია ნუკლონების 

პოტენციური ენერგიის გადასვლის პროცესი (პროტონებში ელექტრული დიპოლებისა და 

მუხტების წარმოქმნის ხარჯზე) ბირთვების კინეტიკურ და რხევით ენერგიაში, რამაც შესაძლოა 

გამოიწვიოს პლაზმის დამატებითი გახურება. 
2.შრომაში ნაჩვენებია, რომ ნუკლონებს შორის კულონური მიზიდულობის ძალები, 
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ელექტროდიპოლური ურთიერთქმედების ხარჯზე, განაპირობებს წყალბადის წვას და ჰელიუმის 

ბირთვის სინთეზს. განხილულია ჰელიუმ-3-ის მონაწილეობით წყალბადის წვის ბირთვული 

რეაქციების სხვადასხვა სქემები. ნაჩვენებია ბირთვული სინთეზის სხვადასხვა რეაქციების 

ეფექტურობა, რომლებსაც მივყავართ პლაზმის ტემპერატურის თანდათანობით აწევამდე 

წყალბადის წვის დროს. განხილულია ლითიუმისა და ნიკელის ბირთვების 

დაბალტემპერატურული სინთეზის პრობლემა. ნაჩვენებია, რომ სინთეზის ბირთვული 

რეაქციები, რომლებიც იწვევს ახალი იზოტოპის წარმოქმნას, ეგზოთერმულია (სითბური 

ენერგიის გამოყოფით), ხოლო სინთეზის რეაქციები, ახალი ქიმიური ელემენტის ბირთვის 

წარმოქმნით - ენდოთერმულია (ენერგიის შთანთქმით). 
3. ნაშრომში განხილულია რაჭასა და ქვემო სვანეთში დარიშხანით დაბინძურების საერთო 

სურათი. შესწავლილია ნიადაგისა და წყლის დაბინძურების ხარისხი. აღწერილია მეორადი 

დაბინძურების ძირითადი წყაროები და რაოდენობრივად შეფასებულია დარიშხანით 

გამოწვეული ავადობის რისკები ძლიერი დაბინძურების (ამბროლაურისა და ლენტეხის 

მუნიციპალიტეტები) და საკონტროლო (ონის მუნიციპალიტეტი) ზონაში. ჩამოყალიბებულია 

რეკომენდაციებიგარემოზე მავნე ზემოქმედების შესარბილებლად. 
4. ნაშრომში მოცემულია ნარჩენების (გამოყენებული ინერტული პოლიმერები და მანგანუმის 

მოპოვების და გადამუშავების ნარჩენები) მეორადი გამოყენების ინოვაციური ტექნოლოგიის 

საფუძვლები ზემაღალი სიხშირის გამოსხივების გამოყენებით. აღწერილია და დახასიათებულია 

შესაბამისი კომბინირებული დანადგარი. შეფასებულია ტექნოლოგიის დანერგვის 

მოსალოდნელი დადებითი გარემოსდაცვითი და ეკონომიკური ეფექტი. 
5. ნაშრომში განხილულია ავტოკლავირების გამოყენებით მანგანუმის, სპილენძის და პირიტის 

შემცველი ნარჩენების კომპლექსური გადამუშავების ინოვაციური ტექნოლოგიის საფუძვლები. 

აღწერილია შესაბამისი კომბინირებული პილოტური დანადგარი და დახასიათებულია 

მიღებული პროდუქციის შესაძლო ხარისხი, მითითებულია ხარისხის ამაღლების 

გზები.შეფასებლია ტექნოლოგიის დანერგვის მოსალოდნელი დადებითი გარემოსდაცვითი და 

ეკონომიკური ეფექტი. 
6. ნაშრომში დეტალურად არის განხილული მეორადი ნედლეულიდან ლითონური მანგანუმის 

და მანგანუმშემცველი მრავალკომპონენტიანი შენადნობების მიღების მეთოდები და 

საშუალებები ზემაღალი სიხშირის გამოსხივების გამოყენებით. დახასიათებულია და 

შეფასებულია განხილული ტექნოლოგიის და მოწყობილობა-დანადგარების დანერგვის 

მოსალოდნელი დადებითი გარემოსდაცვითი და ეკონომიკური ეფექტი. ნაშრომში 

განსაზღვრულია რაჭისა და ქვემო სვანეთის დაბინძურებული ტერიტორიის ნიადაგში 

დარიშხანის შემცველობა და ამ რეგიონების ეკოლოგიური მდგომარეობა. 
  

 

კრებულები 

 

№ ავტორი/ავტორები 
კრებულის სახელწოდება გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

 

 

 

 

 

 

„საქართველო 2050“, - 

საქართველოს განვითარების 

სტრატეგია. 

თბილისი 2015.  

 
 

1 

 

 

ვ. გვახარია 

 

 

თავი 3. ქვეთავი  3.2. 

წიაღისეული რესურსების 

ინდუსტრია  

  
57-75  
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2 

 

 

 

ვ. გვახარია 

 

 

 

თავი 3. ქვეთავი 3.12. მეორეული 

რესურსების ინდუსტრია  

 

 196-217 

 

 

3 ვ. გვახარია თავი 3. ქვეთავი 13.8. 

დარგთაშორისი მეცნიერებები 

და განათლების  სისტემა  

 268-263 

ანოტაციები  

1. ნაშრომში წარმოდგენილია წიაღისეული რესურსების ინდუსტრიის განვითარების 

მოკლევადიანი სტრატეგია; ნაჩვენებია წიაღისეულის რაციონალური ათვისების 

მნიშვნელობა, წიაღისეული რესურსების ინდუსტრიის განვითარების როლი საქართველოს 

ეკონომიკის მთლიან სისტემაში; აღწერილია წიაღისეული რესურსების ინდუსტრიის 

დარგები, მათი დღევანდელი მდგომარეობა, აღორძინების გზები და განვითარების 

პერსპექტივა. 

2. ნაშრომში ნაჩვენებია ნარჩენების მართვის სრულყოფილი თანამედროვე სისტემის 

შექმნის მნიშვნელობა და აუცილებლობა, აღწერილია ნარჩენებთან დაკავშირებული 

ეკოლოგიური პრობლემები. ნარჩენების ინვენტარიზაციის, კლასიფიკაციის და განთავსების 

საკითხები; ნაჩვენებია ნარჩენების გადამუშავების „მწვანე ინდუსტრიის“ დანერგვის 

პერსპექტივა და მოსალოდნელი ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები. ნაშრომში 

მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა დარგის განვითარების გზებს და მეცნიერებისა და 

განათლების როლს ქმედითუნარიანი, სათანადო კვალიფიკაციის სამეცნიერო საინჟინრო 

კადრების მომზადების საქმეში. 

3. ნაშრომში ჩვენი კომპეტენციის საგანს წარმოადგენს ეკოლოგიისა და გარემოს დაცვის 

მიმართულება, რაც არაერთ სამეცნიერო დარგს მოიცავს და შესაბამისად სათანადო 

სპეციალისტების მომზადების წინაპირობა მთელი რიგი სხვადასხვა საგნების ცოდნასთან 

არის დაკავშირებული. ამის გამო, საქართველოში კვალიფიციური კადრების ნაკლებობაა და 

საჭიროა ამ ვითარების დროული გამოსწორება. ნაშრომში წარმოდგენილია დარგთაშორისი 

მეცნიერებებისა და განათლების ჰარმონიული განვითარების სტრუქტურული მოდელი. 
 

 

მონაწილეობა საერთაშორისო კონფერენციებში და სემინარებში: 

ბ) საზღვარგარეთ 

№ მომხსენებელი/ 
მომხსენებლები  

მოხსენების სათაური  ფორუმის ჩატარების  
დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

 

V. Gvakharia, A. Chirakadze 
 

 

 

 

 

Application of the Eco-Industrial Park 

(EIP) Concept for Providing of 

Environment-Friendly and Profitable 

Industrial Processing of Waste into 

Gaseous, Liquid and Solid Fuels and 

other Highly Demanded Marketable 

Products 

June 2, 2015, 

Steigenberger Hotel 

Istanbul Maslak, Maslak, 

Istanbul, Turkey 
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2 

 

 

V. Gvakharia, A. Chirakadze Polymeric Nanoparticles and 

Nanomaterials for Modern 

Nanostructures and Nanostructured 

Composites Using Waste Raw 

Materials and Energy Produced from 

Scrap Car Tires and Organic Polymers 

June 2, 2015, Steigenberger 

Hotel Istanbul Maslak, 

Maslak, Istanbul, Turkey 
 

 

 

მოხსენებათა ანოტაციები  

 

1. ნაშრომში შემოთავაზებულია ნარჩენების ფართო ნაირსახეობის გაზისებრ, თხევად და 

მყარ საწვავად და სხვა მაღალხარისხოვან მოთხოვნად პროდუქციად გადამუშავების სისტემა, 

რომელიც ეფუძნება ეკო-ინდუსტრიული პარკის კონცეფციას და უზრუნველყოფს მომგებიან 

და ეკოლოგიური თვალსაზრისით მაღალეფექტურ წარმოებას სააქართველოს სხვადასხვა 

რეგიონში. 

2. ნაშრომში აღწერილია და დახასიათებულია მეორადი (გამოყენებული) ორგანული 

პოლიმერების და სასოფლო-სამეურნეო ნარჩენების გადამუშავების თანამედროვე მეთოდების 

გამოყენებით ლითონური ნანონაწილაკების მიღების კომბინირებული ტექნოლოგია. 

შეფასებულია საქართველოში ტექნოლოგიის დანერგვის პერსპექტივები და მოსალოდნელი 

დადებითი გარემოსდაცვითი და ეკონომიკური ეფექტი. განხილულია შექმნილი 

ტექნოლოგიის ბაზაზე „მწვანე“ ნანოინდუსტრიის ჩამოყალიბების შესაძლებლობა. 
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 მეცნიერებათა დოქტორი თ. წუწუნავა   

 

ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარის  

მ/შ აკადემიკოსი ე. გამყრელიძე 
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preambula 
 

i. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis (Tsu) i. vekuas 
saxelobis gamoyenebiTi maTematikis institutSi (gmi) 2015 wlis manZilze 
sruldeboda 14 samecniero proeqti (granti) SoTa rusTavelis erovnuli samec-
niero fondis xaziT (9 _ fundamenturi kvlevebisaTvis, 1 _ gamoyenebiTi kvle-
vebisaTvis, 2 _ ucxoeTSi moRvawe TanamemamuleTa monawileobiT kvlevebi-
saTvis, 1 _ SoTa rusTavelis erovnuli samecniero fondis erToblivi konkur-
sebis farglebSi safrangeTis samecniero kvlevebis erovnul centrTan erTad, 
1 _ axalgazrda mecnierTa staJirebisaTvis). amasTan erTad, gmi_Si sxvadasxva 
vadis (2-dan 11 Tvemde) SromiTi xelSekrulebebis safuZvelze dasaqmebuli 55 
TanamSromeli (maT Soris 4 doqtoranti, 8 magistranti da 3 damxmare muSaki) 
amuSavebda 52 individualur samecniero proeqts institutis oTxi ZiriTadi 
samecniero mimarTulebiT:    
* uwyvet garemoTa meqanikis maTematikuri problemebi da analizis monaTesave     

sakiTxebi; 
* maTematikuri modelireba da gamoTvliTi maTematika; 
* diskretuli maTematika da algoriTmebis Teoria; 
* albaTobis Teoria da maTematikuri statistika. 
    
samecniero-kvleviTi muSaobis Sedegebi aisaxa 67 gamoqveynebul samecniero naS-

romSi (33 _ saqarTvelos, 34 _ ucxoeTis gamocemebSi), romelTagan 24 gamoica 
impaqt-faqtoris (tomsonis klasifikaciiT) mqone samecniero JurnalebSi, agreTve 

ucxoeTSi gamocemul 2 samecniero monografiaSi. garda amisa, institutis Tanam-
Sromlebma gamosces 4 saxelmZRvanelo.  

 
gmi-Si funqcionirebs 3 saswavlo-samecniero laboratoria, romelTa bazaze 

Tsu-s zusti da sabunebismetyvelo mecnierebebis fakultetis 339 studentma 
Seasrula laboratoriuli samuSaoebi.  

 
Tsu-s 4 doqtorants da 8  magistrants xelmZRvanelobdnen gmi-Si dasaqmebuli 
mecnieri TanamSromlebi.  

  

gmi-s bazaze Catarda 4 samecniero Sekreba, romlebzec monawileTa Soris iyo 

institutis 38 TanamSromeli. garda amisa, gmi_Si dasaqmebuli 21 mecnieri 
TanamSromeli monawileobda ucxoeTSi Catarebuli 27 samecniero Sekrebis mu-
SaobaSi.  
  

      SeniSvna 1. garda gmi-Si dasaqmebuli samecniero an akademiuri doqtoris xaris-
xis mqone 39 mkvlevarisa, gmi-s bazaze samecniero-kvleviT muSaobas eweoda gmi-
dan Tsu-Si konkursis wesiT arCeuli 8 profesori. 

 
SeniSvna 2. gmi-s bazaze moqmedebs Tbilisis saerTaSoriso centri maTematikasa 
da informatikaSi (TICMI). Mmisi samecniero–organizaciuli muSaobis angariSi  

ix. JurnalSi Bull . TICMI, v.19, # 2, 2015                          
(http://www.viam.science.tsu.ge/others/ticmi).    
 
 

http://www.viam.science.tsu.ge/others/ticmi
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*  ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis  
   ilia vekuas saxelobis gamoyenebiTi maTematikis samecniero-kvleviTi 

instituti 

 
* institutis direqtori,  

samecniero mimarTulebis “uwyvet garemoTa meqanikis maTematikuri 
problemebi da analizis monaTesave sakiTxebi” 
xelmZRvaneli            

jaiani giorgi  fizika-maTematikis mecnierebaTa doqtori 
    

direqtoris moadgile 
CinCalaZe natalia fizika-maTematikis mecnierebaTa kandidati  

 
* institutis personaluri Semadgenloba:  
  
  mTavari mecnieri TanamSromlebi  
 

samecniero mimarTulebis “maTematikuri modelireba da gamoTvliTi 
maTematika” TanaxelmZRvanelebi 

    gordeziani  daviTi    fizika-maTematikis mecnierebaTa doqtori 
  vaSaymaZe Tamazi      fizika-maTematikis mecnierebaTa doqtori 

 
  samecniero mimarTulebis  “diskretuli maTematika da algoriTmebis Teoria”     

xelmZRvaneli 
  xaraziSvili aleqsandre  saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis  

namdvili wevri  
 
  samecniero mimarTulebis “albaTobis Teoria da maTematikuri statistika”   

TanaxelmZRvanelebi  
 nadaraia elizbari sazogadoebriv sawyisebze, saqarTvelos    

mecnierebaTa erovnuli akademiis 
wevri_korespodenti,  

 soxaZe grigoli      fizika-maTematikis mecnierebaTa doqtori 
 

 
ufrosi mecnieri TanamSromlebi 

 
giorgaZe   grigori,   fizika-maTematikis mecnierebaTa doqtori  
goginava   uSangi,   fizika-maTematikis mecnierebaTa doqtori 
TadumaZe   Tamazi,   fizika-maTematikis mecnierebaTa doqtori 
kalaZe    Tamazi,   fizika-maTematikis mecnierebaTa doqtori 
kapanaZe   giorgi,   fizika-maTematikis mecnierebaTa doqtori 
koplataZe  romani,   fizika-maTematikis mecnierebaTa doqtori 
meunargia  Tengizi,   fizika-maTematikis mecnierebaTa doqtori 
natroSvili daviTi,   fizika-maTematikis mecnierebaTa doqtori 
rogava    jemali,   fizika-maTematikis mecnierebaTa doqtori 
fanculaia  giorgi,   fizika-maTematikis mecnierebaTa doqtori 
yaWiaSvili  qarTlosi,  teqnikur mecnierebaTa doqtori 
SariqaZe   jondo,   fizika-maTematikis mecnierebaTa doqtori 
Sulaia   dazmiri,   fizika-maTematikis mecnierebaTa doqtori 
jangvelaZe  Temuri,   fizika-maTematikis mecnierebaTa doqtori 
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mecnieri TanamSromlebi 
 
avazaSvili nikolozi, samecniero sabWos swavluli mdivani, 

fizika-maTematikis mecnierebaTa kandidati 
anTiZe jemali, fizika-maTematikis mecnierebaTa kandidati 
axalaia giorgi, fizika-maTematikis mecnierebaTa kandidati 
beriaSvili mariami,       akademiuri doqtori  
biwaZe lamara,       fizika-maTematikis mecnierebaTa kandidati 
dundua besiki,  akademiuri doqtori 
ziraqaSvili naTela, fizika-maTematikis mecnierebaTa kandidati 
kiRuraZe zurabi,  fizika-maTematikis mecnierebaTa kandidati 
koberiZe gurami, doqtoranti 
maistrenko borisi,  doqtoranti 
papukaSvili arCili, fizika-maTematikis mecnierebaTa kandidati 
ruxaia mixeili, akademiuri doqtori 
svanaZe maia, akademiuri doqtori  
tetunaSvili aleqsandre, akademiuri doqtori  
tyeSelaSvili aleqsandre, akademiuri doqtori 
qasraSvili Tamari, akademiuri doqtori  
Cargazia    xaTuna, fizika-maTematikis mecnierebaTa kandidati 
cagareli ivane, fizika-maTematikis mecnierebaTa kandidati 
wamalaSvili luba, 
xatiaSvili nino, fizika-maTematikis mecnierebaTa kandidati 
janeliZe   Tamari,    doqtoranti 
janjRava romani, fizika-maTematikis mecnierebaTa kandidati 
jiqia valeriani, akademiuri doqtori 
 
specialistebi 
 
gabelaia   miranda,   doqtoranti 
baramiZe   laSa,    magistranti 
gogolaSvili   daviTi,   magistranti 
vaSakiZe   zurabi,   magistranti  
TuTberiZe   margarita,  magistranti 
mgelaZe   Tina,    magistranti 
mWedliZe   naTia,    magistranti 
SavaZe   Tea,     magistranti 
SevardeniZe   gvanca,    magistranti 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________ 
SeniSvna      
winamdebare  angariSis I.1., I.2., II.1., II.2. da III.1. ganyofilebebSi warmodgeni- 
li informacia dalagebulia institutis personalis mocemuli rigiTobis  
mixedviT, I.3. da I.4. ganyofilebebSi _ grantis mopovebis TariRis zrdis mi-  
xedviT, amasTan, Tanaavtorobis (Tanamomxseneblobis) SemTxvevebSi Sesaba-
mis CamonaTvalebSi xazgasmulia institutis TanamSromeli avtorebi (Tana- 
momxseneblebi). 
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I. I. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 wlisaTvis 
  dagegmili da Sesrulebuli samecniero -kvleviTi proeqtebi 

 

# 
Sesrulebuli proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT  

Pproeqtis 
xelmZRvaneli  

Pproeqtis 
Semsruleblebi 

1. 
 

izotropuli araerTgvarovani sxeulis 
antibrtyeli deformacia (Zvra) 
(maTematika; uwyvet garemoTa meqanikis 
maTematikuri problemebi da analizis 
monaTesave sakiTxebi) …… 

 
g. jaiani 

 
g. jaiani 

 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli  Sedegebi 

 
 
 

 

Seswavlilia izotropuli araerTgvarovani sxeulis antibrtyeli deformacia 

(Zvra), rodesac Zvris moduli nuli xdeba gansaxilveli aris sazRvarze an mis 

nawilze. gamokvleulia sasazRvro pirobebis dasmis Taviseburebebi Zvris modu-

lis ganulebis yofaqcevidan gamomdinare. sasazRvro amocanebi gadaadgile-

bebSi da ZabvebSi amoxsnilia kvadraturebSi, rodesac gansaxilavi are naxevar-

sibrtyea da Zvris moduli sazRvarze nuli xdeba, rogorc sazRvris perpendiku-

laruli mimarTulebis Sesabamisi cvladis xarisxovani funqcia. 
 

# 
Sesrulebuli proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT  

Pproeqtis 
xelmZRvaneli  

Pproeqtis 
Semsruleblebi 

2. 
 

cvladi sisqis prizmuli garsebis gaT-
vla analizuri meTodebiT i. vekuas ier-
arqiuli modelis sawyis miaxloebebSi 
(maTematika; uwyvet garemoTa meqanikis 
maTematikuri problemebi da analizis 
monaTesave sakiTxebi) 

n. CinCalaZe n. CinCalaZe 
 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 

 
 
 

i. vekuas ierarqiuli modelebis pirvel da N-ur miaxloebaSi ganxilulia 
wamaxvilebuli prizmuli garsebi, romelTa piriT zedapirebze mocemulia 
gadaadgilebis veqtoris normaluri da Zabvis veqtoris mxebi mdgenelebi. 

 

# 
Sesrulebuli proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT  

Pproeqtis 
xelmZRvaneli  

Pproeqtis 
Semsruleblebi 

3. 
 

paraboluri gantolebebisaTvis aralo- 
kaluri sasazRvro amocanebis amoxsna-
dobis sakiTxis gamokvleva 
(maTematika; maTematikuri modelireba da 
gamoTvliTi maTematika) 

d. gordeziani d. gordeziani 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli  Sedegebi 

 samuSao SeCerda sawyis etapzeve, mTavari mecnieri TanamSromlis d. 

gordezianis 2015 wlis 16 marts gardacvalebis gamo.   
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# 
Sesrulebuli proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT  

Pproeqtis 
xelmZRvaneli  

Pproeqtis 
Semsruleblebi 

4. 
 
 

Termodinamiuri struqturebis maTemati-
kuri modelireba organzomilebiani da-
zustebuli TeoriebiT piezoeleqtruli, 
eleqtrogamtari da blanti drekadi 
aradamreci garsebis SemTxvevaSi 
(maTematika; maTematikuri modelireba da 
gamoTvliTi maTematika) 

T. vaSaymaZeE T. vaSaymaZeE 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli  Sedegebi 

 
 

 

dasmul da gamokvleul iqna problema, dakavSirebuli Termodinamiuri stru-
qturebis arawrfiv organzomilebiani sivrculi cvladis mimarT kerZo 
waremoebulian integro-diferencialur gantolebaTa sistemebis agebasTan 
mravalfenovani Txelkedlovani garemosaTvis dazustebuli (fon-karman-
reisner-nagdis) tipis mmarTveli multi-parametriani modelebiT. 
damtkicbul iqna, rom miRebuli modeli calsaxad amoxsnadia, Tu 
SeSfoTeba mcirea da adre agebuli modelebisaTvis Sesabamis sawyis-
sasazRvro amocanebs aqvs erTaderTi amonaxseni.  

 

# 
Sesrulebuli proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT  

Pproeqtis 
xelmZRvaneli  

Pproeqtis 
Semsruleblebi 

5. simkvrivisa da regresiis funqcionale-
bis statistikuri Sefaseba 
(maTematika; albaTobis Teoria da maTe-
matikuri statistika) 

g. soxaZe g. soxaZe 
 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli  Sedegebi 

 
 
 
 

ganxilulia simkvrivisa da regresiis funqcionalebis statistikuri Sefase-
bis problemebi, romlebic warmoiSveba “Casmis” tipis Sefasebis gamoyenebi-
sas. miRebulia Zaldebulebis Teoremebi, asimptoturi normalurobisa da 
ganmeorebiTi logariTmis Tvisebebi. 

 

# 
Sesrulebuli proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT  

Pproeqtis 
xelmZRvaneli  

Pproeqtis 
Semsruleblebi 

6. evklidur sivrceSi mdebare zogierTi 
diskretuli da aradiskretuli werti-
lovani sistemis simravlur-Teoriuli 
maxasiaTeblebis dadgena; amave sivrcis 
konkretuli geometriuli figurebiT 
erTgvarovani dafarvebis ageba da maT-
Tan dakavSirebuli kombinatoruli inva-
riantebis kvleva 
(maTematika; diskretuli maTematika da 
algoriTmebis Teoria) 

a. xaraziSvili  a. xaraziSvili 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli  Sedegebi 

 
 

ganxiluli iyo evklidur R2 sibrtyeSi mdebare arakolinearuli sasruli 
wertilovani simravliT gansazRvruli martivi mravalkuTxedis agebis 
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algoriTmis sirTulis Sefasebis amocana im SemTxvevebSi, rodesac saZie-
bel martiv mravalkuTxeds aqvs mTeli rigi damatebiTi geometriuli Tvise-
bebi. gansakuTrebuli yuradReba daeTmo im SemTxvevebs, rodesac asagebi 
martivi mravalkuTxedi aris amozneqili ordinatTa RerZis mimarT an var-
skvlaviseburi raime wertilis mimarT. am SemTxvevebSi aRwerili iqna Sesa-
bamisi algoriTmebi, romelTa sirTule fasdeba O(nlog2(n)) sididiT, sadac n 
aRniSnavs mocemuli wertilovani simravlis simZlavres. Aanalogiuri amo-
canebi Seswavlili iyo R3  evkliduri sivrcisaTvisac.      
gamokvleuli iyo evklidur sivrceSi mdebare e.w. mkacri at-simravleebis 
kombinatoruli Tvisebebi. kerZod, dadgenili iyo aseTi simravleebis maqsi-
maluri simZlavris zrdis rigi evkliduri sivrcis ganzomilebis mimarT. 
erdoSisa da furedis mier es rTuli amocana Tavis droze gadawyvetili 
iyo albaTuri meTodebis gamoyenebiT. maTi es midgoma ar SeiZleba CaiTva-
los damakmayofileblad, vinaidan ar iZleva sakiTxis konstruqciul an 
algoriTmul gadawyvetas. a. xaraziSvilis mier SemoTavazebuli iyo wminda 

deterministuli damtkiceba im faqtisa, rom Rn sivrceSi mdebare mkacri at-
simravlis maqsimaluri SesaZlo simZlavre aris eqsponencialuri rigis n 
ganzomilebis mimarT. ufro metic, aRniSnuli Sedegi gamoyenebul iqna 
mravalganzomilebiani amozneqili sxeulis ganaTebis amocanisadmi. saxel-
dobr, damtkicda Semdegi debulebis marTebuloba: Rn sivrceSi arsebobs 
amozneqili kompaqturi sxeuli, romlis sazRvars aqvs mxolod sasruli 
raodenoba singularuli wertilebisa da romlis ganaTebisaTvis aucilebe-

lia aranakleb k(n) raodenoba sxivebisa, sadac k(n) sididis rigi eqsponen-
cialuria n-is mimarT.  
wertilovani simravleebis meTodebis gamoyenebiT Seswavlili iyo e.w. 
ugulebelyofadi simravleebi araTvlad komutatiur da amoxsnad jgufebSi 
(romelTa kerZo SemTxvevas warmoadgens klasikuri evkliduri sivrce). am 
mimarTulebiT miRebul iqna garkveuli gagebiT paradoqsaluri Sedegi, 

romlis Tanaxmadac aRniSnuli tipis nebismier G jgufSi arsebobs sami 

diziunqturi ugulebelyofadi A, B da C simravle iseTi, rom G = A  BB C. 
es Sedegi imis maCvenebelia, rom G jgufisaTvis arsebobs 1-erTgvarovani 

dafarva, romlis TiToeuli wevri warmoadgens G-s Zalian mcire 
qvesimravles. garda amisa, wina tolobidan uSualod gamomdinareobs, rom 
rogoric ar unda iyos G-ze mocemuli aranulovani sigma-sasruli invarian-

tuli (an kvazi-invariantuli)  zoma, aRniSnuli A, B da C simravleebidan 

ori mainc aucileblad iqneba arazomadi -s mimarT.  
 

# 
Sesrulebuli proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT  

Pproeqtis 
xelmZRvaneli  

Pproeqtis 
Semsruleblebi 

7. 
 

rimanis zedapirebze gansakuTrebuli 
wertilebis mqone pirveli rigis elif-
suri sistemebis globalur amonaxsnTa 
sivrcis  Seswavla  
(maTematika; uwyvet garemoTa meqanikis 
maTematikuri problemebi da analizis 
monaTesave sakiTxebi) 

g. giorgaZe g. giorgaZeG  

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli  Sedegebi 

 
 

damtkicebul iqna, rom Tu rimanis sferoze elifsuri sistemis gansakuTrebul 

wertilTa Soris manZilebi sferos Tavis TavSi asaxvis dros ucvleli rCeba, 
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maSis es asaxva aCens izomorfizms amonasnTa sivrceebs Soris. 
 

# 
Sesrulebuli proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT  

Pproeqtis 
xelmZRvaneli  

Pproeqtis 
Semsruleblebi 

8. furies mwkrivebis logariTmuli  saSu-
aloebis TiTqmis yvelgan da normiT 
krebadobasTan dakavSirebuli sakiTxe- 
bis Seswavla  
(maTematika; uwyvet garemoTa meqanikis 
maTematikuri problemebi da analizis 
monaTesave sakiTxebi) 

u. goginava u. goginava 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli  Sedegebi 

 
 

 

furies jeradi mwkrivebis ganzogadoebuli logariTmuli saSualoebisaTvis 

dadgenilia aucilebeli da sakmarisi pirobebi, romlebic uzronvelyofen lo-

gariTmuli saSualoebis zomiT krebadobas. aseve Seswavlilia logariTmuli 
saSualoebis Zlierad TiTqmis yvelgan krebadobis sakiTxebi 

 

# 
Sesrulebuli proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT  

Pproeqtis 
xelmZRvaneli  

Pproeqtis 
Semsruleblebi 

9. 
 
 

mudmivi dagvianebis Semcveli  orsafexu-
riani funqcionalur-diferencialuri 

gantolebisaTvis uwyveti sawyisi da ga-
darTvis pirobebiT, dadgenil iqnas kav-
Siri funqcionalis or mniSvnelobas So-
ris, romlebic Seesabameba Tavdapir-vel 
gantolebas da sawyisi monacemebis SeS-
foTebiT miRebul gantolebas (maTema-
tika; uwyvet garemoTa meqanikis maTema-
tikuri problemebi da analizis monaTe-
save sakiTxebi) 

T. TadumaZe T. TadumaZe 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli  Sedegebi 

 dadgenilia kavSiri maieris tipis funqcionalis or mniSvnelobas Soris,  
romlebic  Seesabamebian Tavdapirveli da SeSfoTebuli  sawyisi monacemebis 

Semcvel  dagvianebul argumentian orsafexurian  samarT funqcionalur–

diferencialur gantolebas uwyveti sawyisi da gadarTvis pirobebiT. 

 

# 
Sesrulebuli proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT  

Pproeqtis 
xelmZRvaneli  

Pproeqtis 
Semsruleblebi 

10. zeda ionosferos struqturuli turbu- 
lentobis fizikuri modelireba 
(fizika; maTematikuri modelireba da ga-
moTvliTi maTematika) 

T. kalaZe     T. kalaZe 
 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli  Sedegebi 

 
 

miRebulia ultradabali sixSiris eleqtromagnituri rosbi – xanTaZis pla-
netaruli (1000 km sigrZis) talRebis zonalur nakadTan arawrfivi urTier-
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Tqmedebis amsaxveli arawrfivi kerZowarmoebuliani gantolebebis sistema da 
Catarebulia maTi ricxviTi gaTvlebi ionosferos E-SreSi. naCvenebia, rom 
arawrfivi grigaluri struqturebi erTgvarovan zonalur nakadTan urTier-
Tqmedebis dros inarCuneben mdgradobas, maSin rodesac wanacvlebul zona-
lur nakadTan urTierTqmedebis dros iSlebian mcire zomis grigalur 
struqturebad. naCvenebia arawrfiv grigalebTan dakavSirebuli garemos niv-
Tierebis gadatanisa da magnituri velis generaciis SesaZlebloba. aRniSnu-
lia, rom zonaluri nakadi aris grigalur struqturebis energetikuli mkve-
bavi. SemoTavazebulia dedamiwis litosferos seismurad lokalizebul seg-
mentSi TviTgenerirebadi eleqtromagnituri gamosxivebis originaluri mode-
li. aseTi segmenti ganxilulia rogorc seismuri rxevebiT datvirTuli ga-
nawilebuli sistema. modeli amartivebs arawrfivi efeqtebis fizikur ana-
lizs da xarisxobrivad xsnis Zalian dabali sixSiris eleqtromagnituri 
talRebis generaciis meqanizms miwisZvrebis winare periodSi.  

 

# 
Sesrulebuli proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT  

Pproeqtis 
xelmZRvaneli  

Pproeqtis 
Semsruleblebi 

11. 
 
 

wrewiriTa da  mravalkuTxediT  Semosa- 
zRvruli oradbmuli arisaTvis dreka-
dobis brtyeli Teoriis amocanebis Ses-
wavla  
(maTematika; uwyvet garemoTa meqanikis 
maTematikuri problemebi da analizis 
monaTesave sakiTxebi) 

g. kapanaZe g. kapanaZe 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli  Sedegebi 

 
 

 

Seswavlilia drekadobis brtyeli Teoriis amocana mravalkuTxa xvrelis mqone 

wriuli arisaTvis. amocanis amosaxsnelad gamoyenebulia konformul asaxvaTa 

da analizur funqciaTa meTodebi. kerZod, kolosov–musxeliSvilis cnobil 

formulebze dayrdnobiT, ganxiluli amocana saZiebeli kompleqsuri potencia-

lebis mimarT miyvanilia riman–hilbertis or amocanaze wriuli rgolisaTvis da 

am ukanasknelTa amoxsnis safuZvelze, aRniSnuli potencialebi agebulia efeq-

turad (analizuri saxiT). moyvanilia amonaxsnebis Sefasebebi kuTxeebis wveroTa 

maxloblobaSi. analogiuri Sedegebi (rogorc kerZo SemTxveva) miRebulia 

wriuli arisaTvis sworxazovani WriliT. 
 

# 
Sesrulebuli proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT  

Pproeqtis 
xelmZRvaneli  

Pproeqtis 
Semsruleblebi 

12. 
 

maRali rigis diskretuli da funqcio-
nalur-diferencialuri gantolebebis 
amonaxsnebis asimptoturi yofaqcevis 
Seswavla  
(maTematika; uwyvet garemoTa meqanikis 
maTematikuri problemebi da analizis 
monaTesave sakiTxebi) 

r. koplataZe r. koplataZe 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli  Sedegebi 

 Seswavlil iqna monotonuri da aramonotonuri mimdevrobebis zogierTi Tvise-
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ba. maRali rigis sxvaobebis SemTxvevaSi dadgenil iqna axali tipis Sefasebebi, 

kerZod, diskretuli funqciebis Sefaseba qvemodan moxerxda maRali rigis 

sxvaobebis saSualebiT. garda amisa, dagvianebul argumentiani pirveli rigis 
diskretuli gantolebebisaTvis damtkicebul iqna optimaluri xasiaTis Teo-

remebi dadebiTi amoxsnebis arsebobis Sesaxeb, romlebic warmoadgenen adre 

cnobili Sedegebis ganzogadoebas. emden-fauleris ganzogadoebuli diferen-
cialuri gantolebebisaTvis Seswavlil iqna amonaxsnebis asimptoturi yofaq-

ceva usasrulobis midamoSi. miRebulia Sedegebi, romlebic damaxasiaTebelia 

ganzogadoebuli gantolebebisaTvis, magram ar gaaCnia analogi emden-faule-

ris gantolebis SemTxvevaSi. 
 

# 
Sesrulebuli proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT  

Pproeqtis 
xelmZRvaneli  

Pproeqtis 
Semsruleblebi 

13. 
 
 

aradamrec garsTa sxvadasxva arawrfivi 
Teoriebis Sedareba cnobili amocanebis 
(magaliTad, Zabvis koncentraciis amoca- 
na) ganxilvis safuZvelze  
(maTematika; uwyvet garemoTa meqanikis 
maTematikuri problemebi da analizis 
monaTesave sakiTxebi) 

T. meunargia T. meunargia 
 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli  Sedegebi 

 
 
 
 
         

damreci garsebis wrfivi dazustebuli Teoriis agebis i. vekuas meTodis 
gamoyenebiT aradamreci garsebisaTvis agebuli arawrfivi Teoria Sedarebul 

iqna sxva cnobil TeoriebTan (reisneri, mindlini, koiter–nagdi, lurie), 

romlebic eyrdnoba ama Tu im geometriul Tu fizikur daSvebas.            

 

# 
Sesrulebuli proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT  

Pproeqtis 
xelmZRvaneli  

Pproeqtis 
Semsruleblebi 

14. 
 
 

ganzogadebuli Termo_eleqtro_magnito 
drekadobis Teoriis sawyis_sasazRvro 
amocanebis amonaxsnebis erTaderTobis 
Teoremebis gamokvleva. laplasis gar-
daqmnis gamoyenebiT miRebuli kompleq-
sur parametrze damokidebuli elifsu-
ri sistemisaTvis dirixles da neimanis 
tipis amocanebis amonaxsnebis arsebobis 
da regularobis debulebebis analizi 
sxvadasxva funqciur sivrceebSi 
(maTematika; uwyvet garemoTa meqanikis 
maTematikuri problemebi da analizis 
monaTesave sakiTxebi) 

d. natroSvili d. natroSvili 
 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli  Sedegebi 

 
 
 
 

gamokvleulia ganzogadebuli Termo_eleqtro_magnito drekadobis Teoriis 
modelis Sesabamisi sawyis_sasazRvro amocanebis amonaxsnebis erTaderTobis 
sakiTxi. modeli aRiwereba eqvsi saZiebeli funqciis Semcveli eqvsi ganto-
lebisgan Semdgari rTuli struqturis kerZowarmoebuliani diferencialuri 
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 gantolebebis sitemiT, romelic ar ganekuTvneba gantolebaTa klasikur ti-
pebs da romelSic  vlindeba samive - elifsur-parabolur-hiperboluri tipis 
Tvisebebi. dinamikis amocanebisaTvis dadgenilia sawyisi pirobebis dasmis 
optimaluri versia da damtkicebulia amonaxsnebis erTaderTobis Teoremebi 
rogorc gluv, ise naxevradgluv da ganzogadebul amonaxsnTa sivrceSi. 
laplasis gardaqmnis gamoyenebiT dirixles da neimanis tipis dinamikis 
ZiriTadi da Sereuli amocanebi dayvanilia Sesabamisad dirixles, neimanis 
da Sereuli tipis fsevdorxevis sasazRvro amocanebze kompleqsur paramet-
rze damokidebuli elifsuri sistemisaTvis. dadgenilia amocanebis amonax-
snebis arseboba sxvadasxva funqciur sivrceebSi da gamokvleulia maTi regu-
larobis sakiTxi singularobis wirebis midamoSi. naCvenebia, rom sigluvisa 
da singularobis maCvebeblebi arsebiTadaa damokidebuli materialur para-
metrebze. 

 

# 
Sesrulebuli proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT  

Pproeqtis 
xelmZRvaneli  

Pproeqtis 
Semsruleblebi 

15. 
 
 

zogierTi abstraqtuli evoluciuri 
gantolebisTvis koSis amocanis miaxlo-
ebiTi   amoxsnis  naxevraddiskretuli 
sqemis ageba da gamokvleva 
(maTematika; maTematikuri modelireba da 
gamoTvliTi maTematika) 

j. rogava j. rogava 
 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli  Sedegebi 

 
 
 
 
 

hilbertis sivrceSi abstraqtuli evoluciuri gantolebisTvis ganxilulia 

koSis amocana. am amocanis aproqsimacia Catarebulia aracxadi oTxSriani 

naxevraddiskretuli sqemis saSualebiT, romelic SeSfoTebis algoriTmis 

gamoyenebiT  daiyvaneba orSrian sqemebze. am sqemebis amoxsnis gziT igeba 

gamosavali amocanis miaxloebiTi amonaxsni. pirveli sqemis amonaxsni gvaZlevs 

miaxloebiT amonaxsns pirveli rigis sizustiT, xolo yoveli Semdegi sqemis 

amonaxsni azustebs winas erTi rigiT. amocanis miaxloebiTi amoxsnis sqema 

gamokvleulia asocirebuli polinomebis meTodiT.  
 

# 
Sesrulebuli proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT  

Pproeqtis 
xelmZRvaneli  

Pproeqtis 
Semsruleblebi 

16. 
 
 

sxvadasxva simravlur_Teoriul siste-
mebSi, erTis mxriv, zomis Teoriul kon- 
cefciebsa da, meores mxriv, algebrul 
da topologiur struqturebs Soris 
kavSirebis Seswavla 
(maTematika; diskretuli maTematika da 
algoriTmebis Teoria) 

g. fanculaia g. fanculaia 
 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli  Sedegebi 
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naCvenebia, rom soloveis  modelSi  sruldeba oradulobis principi  zomasa da  

kategorias Soris  Semdeg  winadadebasTan mimarTebiT _’’veqtor-funciis yoveli 
ganzogadoebuli integralis gansazRvris are aris pirveli kategoriis simrav-

le’’. R  sivrcis  usasrulo-ganzomilebiani  marTkuTxedis  sasrul qvesimrav-
leTa  zrdadi  uniformulad ganawilebuli  mimdevrobebis Tvisebebis gamoyene-

biT dafuZnebulia usasrulo-ganzomilebiani monte-karlos integrireba da  mi-

Rebulia usasrulo-ganzomilebiani gaZlierebuli  kanonis tipis Teoremebi. 
erTeulovan intervalze gansazRvruli uniformuli mimdevrobebis Tvisebebis 
gamoyenebiT mocemulia kolmogorovis did ricxvTa gaZlierebuli kanonis 

axali damtkiceba, romelic arsebiTad gansxvavdeba  kolmogoroviseuli 

damtkicebisagan.  
invariantuli metrikiT aRWurvil aralokalurad kompaqtur polonur jgu-

febze agebulia arsebiTad axali klasi statistikuri struqturebisa, romel-
Tac gaaCniaT ucnobi parametris obieqturi da Zlierad obieqturi Zaldebuli  

Sefasebebi. agebulia sustad gancalebadi statistikuri struqturis iseTi 

magaliTi, romlisTvisac Zaldebuli Sefasebis arsebobis sakiTxi  gadauWrelia 

(ZF) & (DC)  aqsiomaTa sistemaSi.   
 markovis  erTgvarovani jaWvebis  Tvisebebis gamoyenebiT gamoTvlilia banaxis 

zoma  im naturaluri ricxvebisa, romlebic kolaTsis  moZraobisas  n -nabijis 

Semdeg xvdebian luw naturalur ricxvTa simravleSi. SemuSavebulia midgoma,  
romelic iZleva saSualebas nebismieri kontinuumis simZlavris simravle  
aRWurvil iqnes polonuri jgufis struqturiT da ormxrivad invariantuli 

haaris zomiT. es midgoma iZleva saSualebas dadebiTad gaeces pasuxi  malekis 

(2012) SekiTxvaze  – SeiZleba Tu ara, rom   or gansxvavebul  lis jgufs hqondes  

erTi da igive  haaris  zoma. naCvenebia aseve, rom araatomuri borelis albaTuri  
zomiT aRWurvil polonur sivrceze SesaZlebelia iseTi jgufuri operaciis 

SemoReba, rom aRniSnuli jgufisaTvis mocemuli zoma warmoadgendes haaris 

albaTur zomas.   
 

# 
Sesrulebuli proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT  

Pproeqtis 
xelmZRvaneli  

Pproeqtis 
Semsruleblebi 

17. 
 
 

statistikuri hipoTezebis Semowmebis pi-
robiTi baiesis meTodebze dafuZnebu-li 
axali meTodebis SemuSaveba da gamo- 
kvleva rTuli hipoTezebisaTvis 
(maTematika; albaTobis Teoria da maTe-
matikuri statistika) 

q. yaWiaSvili q. yaWiaSvili 
 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli  Sedegebi 

 
 
 
 
 

naCvenebia, rom statistikuri HhipoTezebis Semowmebis pirobiTi baiesis meTo-
debi rTuli hipoTezebis SemTxvevaSi iseve optimaluria, rogorc martivi da 
mravlobiTi hipoTezebis SemTxvevaSi paralelur da mimdevrobiT eqspe-
rimentebSi. kerZod, is umklevdeba e.w. lindlis paradoqss (rodesac nebis-
mieri dakvirvebis SedegisaTvis miiReba ZiriTadi hipoTeza), romelic war-
moiqmneba martivi hipoTezis Semowmebisas rTul alternatiul hipoTezasTan 
mimarTebaSi. pirobiTi baiesis meTodi Sedarebulia baiesis meTodTan klasi-
kur SemTxvevaSi da rodesac aprioruli albaTobebi SerCeulia specialuri 
meTodiT, lindlis paradoqsis gadalaxvis mizaniT (SemoTavazebulia espane-
li mecnieris bernandos mier). naCvenebia pirobiTi baiesis meTodis upirate-
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soba aRniSnul meTodebTan SedarebiT. Teoriuli Sedegebis samarTlianoba 
gamyarebulia mravali praqtikuli magaliTis gamoTvlis SedegebiT.     

 

# 
Sesrulebuli proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT  

Pproeqtis 
xelmZRvaneli  

Pproeqtis 
Semsruleblebi 

18. araniutoniseuli siTxis sasazRvro fen- 
is zogierTi amocanis gamokvleva 
(maTematika; uwyvet garemoTa meqanikis 
maTematikuri problemebi da analizis 
monaTesave sakiTxebi) 

j. SariqaZe j. SariqaZe 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli  Sedegebi 

  ganxilulia araniutoniseuli gamtari siTxis sasazRvro fenaSi moZraobis 
erTi avtomodeluri amocana.   

 

# 
Sesrulebuli proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT  

Pproeqtis 
xelmZRvaneli  

Pproeqtis 
Semsruleblebi 

19. gamosxivebis gadatanis wrfivi TeoriiT 
nakarnaxebi zogierTi amocanis gamokvleva 
(maTematika; uwyvet garemoTa meqanikis 
maTematikuri problemebi da analizis 
monaTesave sakiTxebi) 

d. Sulaia d. Sulaia 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli  Sedegebi 

 speqtraluri analizis meTodebis gamoyenebiT dadgenil iqna gadatanis wrfi-
vi Teoriidan warmoqmnili erTi integraluri gantolebis amoxsnadobis auci-
lebeli da sakmarisi pirobebi helderis sivrceSi. Aam mizniT am cvladis mi-
marT singularobis orcvladiani integraluri gantolebis Seswavlis sakiT-
xi dayvanil iqna fredholmis meore gvaris erTcvladiani integraluri gan-
tolebis gamokvlevaze.                      

 

# 
Sesrulebuli proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT  

Pproeqtis 
xelmZRvaneli  

Pproeqtis 
Semsruleblebi 

20. zogierTi arawrfivi modelis gamokvleva 
da ricxviTi amoxsna 
(maTematika; maTematikuri modelireba da 
gamoTvliTi maTematika) 

T. jangvelaZe    T. jangvelaZe 
 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli  Sedegebi 

 
 
 
 
 

Seswavlilia zogierTi arawrfivi diferencialuri da integro-diferencialu-

ri modelis Sesabamisi sawyis-sasazRvro amocanebis amonaxsnebis raodenobrivi 

da Tvisebrivi maxasiaTeblebi. dadgenilia amonaxsnebis asimptoturi yofaqce-

visa da ricxviTi amoxsnis sakiTxebi rogorc erTgvarovani, ise araerTgvarovani 

sasazRvro pirobebiT, dirixlesa da Sereuli sasazRvro pirobebis SemTxvevaSi. 
ganxiluli modelebi warmoiSveba iseTi realuri procesebis maTematikuri mo-

delirebisas, rogorebicaa garemoSi eleqtromagnituri velis gavrcelebisa da 

mcenareTa foTlebSi ZarRvovani ganviTarebis procesebi. agebulia Sesabamisi 

diskretuli analogebi. damtkicebulia mdgradobisa da krebadobis Teoremebi. 
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ganxilulia rogorc erTganzomilebiani, ise mravalganzomilebiani SemTxvevebi. 
SemuSavebulia sarealizacio algoriTmebi da Catarebulia saTanado ricxviTi 

eqsperimentebis analizi. 
 

# 
Sesrulebuli proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT  

Pproeqtis 
xelmZRvaneli  

Pproeqtis 
Semsruleblebi 

21. transcendentalur wirTa erTi ojaxis  
meqanikuri reproducirebis  realizaciis 
Sesaxeb 
(maTematika; uwyvet garemoTa meqanikis 
maTematikuri problemebi da analizis 
monaTesave sakiTxebi) 

n. avazaSvili     n. avazaSvili 
 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli  Sedegebi 

 
 
 

 

cnobilia, rom Tu agebulia grafiki )(xfy   funqciisa, maSin grafiki funqciisa 

)(kxfw  ,  sadac  k   mudmivia, miiReba )(xfy    funqciis grafikis  k –jer Tanabrad 

„SekumSviT“ koordinatTa y  RerZis  mimarT. naCvenebia, Tu rogor SeiZleba gan-

xorcieldes am faqtis meqanikuri realizacia. kerZod, radgan rodesac  

0,0  ba da ak blog ,  maSin kxx ba  , aRniSnuli meqanizmi, magaliTad, saSualebas 

iZleva raime mosazrebiT SerCeuli konkretuli fuZis mqone maCvenebliani fun-
qciis grafikiT reproducirebul  iqnes nebismieri sxva fuZis mqone maCvenebliani 

funqciis grafiki.  
 

# 
Sesrulebuli proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT  

Pproeqtis 
xelmZRvaneli  

Pproeqtis 
Semsruleblebi 

22. 
 

 

leqsikonis gafarToeba qarTuli teqs- 
tebis marTlweris kompiuteruli Semow-
mebisaTvis 
(maTematika; diskretuli maTematika da 
algoriTmebis Teoria) 

j. anTiZe      j. anTiZe 
 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli  Sedegebi 

 
 
 
 
 

leqsikoni gafarToebulia qarTuli sityvebis morfologiuri analizisaTvis, 
rac SemdgomSi SeiZleba gamoyenebul iqnes qarTuli teqstebis marTlweris 
kompiuteruli SemowmebisaTvis. amasTan, saleqsikono erTeuli moiTxovs spe-
cialuri informaciis Setanas _ amJamad Setanilia 1500-mde saleqsikono 
erTeuli.  

 

# 
Sesrulebuli proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT  

Pproeqtis 
xelmZRvaneli  

Pproeqtis 
Semsruleblebi 

23. 
 

sibrtyeze pirveli rigis zogadi elifsu-
ri sistemebis regularul amonaxsnTa 
garkveul klasebSi  wyvetili sasazRvro 
amocanebis Seswavla 
(maTematika; uwyvet garemoTa meqanikis 
maTematikuri problemebi da analizis 
monaTesave sakiTxebi) 

g. axalaia      g. axalaia 
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dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli  Sedegebi 

 Semoyvanili da Seswavlilia sibrtyeze pirveli rigis zogadi elifsuri 
sistemebis regularul amonaxsnTa klasebi, romlebic klasikuri holomor-
ful funqciaTa hardis klasebis ganzogadoebas warmoadgenen. aRniSnul 
klasebSi dasmuli da Seswavlilia riman-hilbertis da wrfivi SeuRlebis 
tipis wyvetili sasazRvro amocanebi. miRebulia am amocanaTa neteriseulobis 
pirobebi, calkeul SemTxvevebSi ki indeqsis gamosaTvleli formulebi. 

 

# 
Sesrulebuli proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT  

Pproeqtis 
xelmZRvaneli  

Pproeqtis 
Semsruleblebi 

24. simravlur-Teoriuli aparatis gamoyene-
biT zomis Teoriisa da topologiis 
zogierTi sakiTxis Seswavla 
(maTematika; diskretuli maTematika da 
algoriTmebis Teoria) 

m. beriaSvili  m. beriaSvili  

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli  Sedegebi 

 
 

 

wertilovan simravleTa Teoriis aparatis gamoyenebiT Seswavlil iqna  ramdeni-
me paradoqsaluri wertilovani simravle da dadgenili iqna maTi zogierTi 

Tviseba zomis Teoriisa da topologiis TvalsazrisiT.  
 

# 
Sesrulebuli proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT  

Pproeqtis 
xelmZRvaneli  

Pproeqtis 
Semsruleblebi 

25. drekadobis Teoriis sasazRvro amocane-
bis gamokvleva ormagi forovnobis mqone 
sxeulebisaTvis ori da sami ganzomile-
bis SemTxvevaSi 
(maTematika; uwyvet garemoTa meqanikis 
maTematikuri problemebi da analizis 
monaTesave sakiTxebi) 

l. biwaZe l. biwaZe 
 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli  Sedegebi 

 
 
 
 
 

drekadobis Teoriis statikis organzomilebiani wrfivi Teoriis orgvari 
forovnobis mqone sxeulebis gantolebebisaTvis miRebulia zogadi amonax-
snis warmodgena harmoniuli da metaharmoniuli funqciebis saSualebiT. 
kvadraturebSi agebulia fundamentur da singularul amonaxsnTa matricebi. 
drekadobis Teoriis organzomilebian bmul TeoriaSi agebulia martivi da 
ormagi fenis potencialebi. amoxsnilia dirixles da neimanis tipis sasaz-
Rvro amocanebi wrisaTvis, sferosaTvis, usasrulo arisaTvis wriuli 
xvreliT Dda usasrulo arisaTvis sferuli RruTi. amonaxsnebi warmodgeni-
lia absoluturad da Tanabrad krebadi mwkrivebis saxiT. agebulia puasonis 
tipis formulebi Ddrekadobis bmuli Teoriis statikis dirixles da nei-
manis tipis sasazRvro amocanebisaTvis orgvari forovnobis mqone naxe-
varsibrtyisaTvis.        
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# 
Sesrulebuli proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT  

Pproeqtis 
xelmZRvaneli  

Pproeqtis 
Semsruleblebi 

26. SekumSul mimdevrobebze gantolebebis 
amoxsnis algoriTmis koreqtulobis, sis-
rulisa da gaCerebadobis sakiTxebis ga-
mokvleva 
(maTematika; diskretuli maTematika da 
algoriTmebis Teoria) 

b. dundua b. dundua 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli  Sedegebi 

 ganisazRvra SekumSuli mimdevrobebisTvis gantolebebis amoxsnis procedura 

da damtkicda am proceduris koreqtulobis Teorema. moiZebna gantolebaTa 

fragmenti, romlisTvisac procedura aris gaCerebadi da abrunebs amonaxsnTa 

srul sistemas.  
 

# 
Sesrulebuli proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT  

Pproeqtis 
xelmZRvaneli  

Pproeqtis 
Semsruleblebi 

27. 
 
 

elifsuri cilindrisa da misi nawilebi-
saTvis drekadobis Teoriis zogierTi 
gamoyenebiTi xasiTis sasazRvro  da sa-
sazRvro-sakontaqto amocanis dasma, ana-
lizuri da ricxviTi amoxsna da saTana-
do kompiuteruli programis Sedgena 
(maTematika; uwyvet garemoTa meqanikis 
maTematikuri problemebi da analizis 
monaTesave sakiTxebi) 

n. ziraqaSvili     n. ziraqaSvili 
 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli  Sedegebi 

 
 
 

 

agebulia drekadobis Teoriis zogierTi sasazRvro da sasazRvro-sakontaq-
to amocanis analizuri amonaxsnebi elifsuri cilindrisa da misi nawilebi-

saTvis brtyeli deformaciis SemTxvevaSi, kerZod, konfokaluri  elifsuri 

rgolisa da misi nawilebisaTvis. miRebulia konkretuli gamoyenebiTi amoca-

nebis amoxsnis ricxviTi Sedegebi da agebulia  Sesabamisi 2D  da 3D  grafikebi. 
 

# 
Sesrulebuli proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT  

Pproeqtis 
xelmZRvaneli  

Pproeqtis 
Semsruleblebi 

28. 
 

zogierTi sawyis-sasazRvro amocanis 
amoxsnis asimptoturi yofaqcevis dadge- 
na da miaxloebiTi amoxsna erTi arawr- 
fiv integro-diferencialur gantole-
baTa sistemisaTvis 
(maTematika; maTematikuri modelireba da 
gamoTvliTi maTematika) 

z. kiRuraZe     z. kiRuraZe 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli  Sedegebi 

 
 
 

zogierTi arawrfivi integro-diferencialuri modelisTvis Seswavlilia 

Sesabamisi sawyis-sasazRvro amocanebis amonaxsnebis asimptoturi yofaqcevisa 

da ricxviTi amoxsnis sakiTxebi rogorc erTgvarovani, ise araerTgvarovani 
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sasazRvro pirobebiT. damtkicebulia mdgradobisa da krebadobis Teoremebi. 
aRniSnuli modelebi warmoiSveba eleqtromagnituri velis garemoSi gavrcele-

bis procesis maTematikuri modelirebisas. ganxilulia rogorc erTganzo-

milebiani, ise mravalganzomilebiani SemTxvevebi. SemuSavebulia sarealizacio 

algoriTmebi da Catarebulia saTanado ricxviTi eqsperimentebis analizi. 
 

# 
Sesrulebuli proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT  

Pproeqtis 
xelmZRvaneli  

Pproeqtis 
Semsruleblebi 

29. zogierTi wamaxvilebuli prizmuli gar- 
sisa da Reros gaTvlis analizuri da 
ricxviTi meTodebi 
(maTematika; maTematikuri modelireba da 
gamoTvliTi maTematika) 

j. rogava g. koberiZe 
(doqtoranti) 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli  Sedegebi 

 
 
 
 
 

hilbertis sivrceSi ganxilulia koSis amocana meore rigis sruli saxis 

gadagvarebuli abstraqtuli   gantolebisTvis, romelSic Semavali operatori 

aris TviTSeuRlebuli da dadebiTad gansazRvruli. dasmuli amocanis miax-
loebiTi amoxsnisTvis agebulia aracxadi samSriani naxevraddiskretuli 

sqema, romlis aproqsimaciis rigi aris oris toli. am sqemis gamokvleva miyvani-

lia asocirebuli polinomebis Tvisebebis Seswavlaze. 
 

# 
Sesrulebuli proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT  

Pproeqtis 
xelmZRvaneli  

Pproeqtis 
Semsruleblebi 

30. ierarqiuli modelebis sawyis miaxloe-
bebSi, ricxviTi meTodebis gamoyenebiT, 
sasazRvro amocanebis Seswavla, rode-
sac prizmuli garsis piriT zedapirze 
mocemulia Zabvis veqtoris komponentebi 
(maTematika; uwyvet garemoTa meqanikis 
maTematikuri problemebi da analizis 
monaTesave sakiTxebi)  

g. jaiani b. maistrenko 
(doqtoranti) 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli  Sedegebi) 

 
 

 

samuSao SeCerda sawyis etapzeve, mecnieri TanamSromelis b. maistrenkos 
sxva samsaxurSi gadasvlis gamo masTan SromiTi xelSekrulebis 2015 wlis 
25 martidan Sewyvetis Sedegad.      

 

# 
Sesrulebuli proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT  

Pproeqtis 
xelmZRvaneli  

Pproeqtis 
Semsruleblebi 

31. bzarebiT Sesustebuli Sedgenili sxeu-
lebisaTvis drekadobis antibrtyeli Teo-
riis zogierTi sasazRvro amocanis  miax-
loebiTi  amoxsna  diskretul gansakuT-
rebulobaTa meTodis gamoyenebiT 
(maTematika; maTematikuri modelireba da 
gamoTvliTi maTematika) 

a. papukaSvili     a. papukaSvili 
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dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli  Sedegebi 

 bzarebiT Sesustebuli Sedgenili sxeulebisTvis drekadobis Teoriis  antibr-

tyeli amocanebi amoxsnilia integralur gantolebaTa meTodiT. amowerilia 
axali saTvleli algoriTmebi diskretul gansakuTrebulobaTa meTodis gamo-

yenebiT. Catarebulia ricxviTi gaTvlebi. miRebul Sedegebze dayrdnobiT SeiZ-
leba gakeTdes  hipoTeturi prognozi  bzaris gavrcelebis Sesaxeb.    

 

# 
Sesrulebuli proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT  

Pproeqtis 
xelmZRvaneli  

Pproeqtis 
Semsruleblebi 

32. mtkicebaTa sqematizaciasTan dakavSire-
buli Sedegebis arsebuli kompiuteruli 
realizaciis daxvewa  
(maTematika; diskretuli maTematika da 
algoriTmebis Teoria) 

m. ruxaia      m. ruxaia 
 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli  Sedegebi 

 GAPT sistemis bazaze ganxorcielda mtkicebaTa sqemebisaTvis gankveTis wesis 

eliminaciis proceduris kompiuteruli realizaciis daxvewa.  

 

# 
Sesrulebuli proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT  

Pproeqtis 
xelmZRvaneli  

Pproeqtis 
Semsruleblebi 

33. binalur narevTa blanti drekadobis 
wrfivi Teoriis mdgradi rxevis sasaz- 
Rvro amocanebis gamokvleva 
(maTematika; uwyvet garemoTa meqanikis 
maTematikuri problemebi da analizis 
monaTesave sakiTxebi) 

m. svanaZe 
 

m. svanaZe 
 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli  Sedegebi 

 
 
 

 

samuSao SeCerda sawyis etapzeve, mecnieri TanamSromelis m. svanaZis i. java-
xiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis postdoqtorantu-
raSi Caricxvis gamo masTan SromiTi xelSekrulebis 2015 wlis 2 martidan 
Sewyvetis Sedegad. 

 

# 
Sesrulebuli proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT  

Pproeqtis 
xelmZRvaneli  

Pproeqtis 
Semsruleblebi 

34. evklidur sivrceSi mdebare diskretuli 
wertilovani simravleebis Tvisebebis 
kvleva kombinatoruli da simravlur-
Teoriuli meTodebis gamoyenebiT 
(maTematika; diskretuli maTematika da 
algoriTmebis Teoria) 

T. tetunaSvili     T. tetunaSvili 
 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli  Sedegebi 

 Seswavlilia sxvadasxva figurebiT simravleTa ojaxebis geometriuli 

realizaciis SesaZleblobebis sakiTxebi. 
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# 
Sesrulebuli proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT  

Pproeqtis 
xelmZRvaneli  

Pproeqtis 
Semsruleblebi 

35. gaser-miuleris tipis regresiis wiris 
funqcionalebis statistikuri Sefasebebi 
(maTematika; albaTobis Teoria da maTe-
matikuri statistika) 

a. tyeSelaSvili     a. tyeSelaSvili 
 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli  Sedegebi 

 
 
 

Seswavlilia gaser-miuleris regresiis funqciisa da misi warmoebulebis 
integraluri funqcionalis Tvisebebi, asimptoturad gadaadgilebis, Zalde-
bulobisa da asimptotiurad normalurobis sakiTxebi. Seswavlilia zo-
gierTi tipis SemTxveviTkoeficientebiani diferencialuri gantolebebis 
amonaxsnTa warmodgenis da Sefasebis sakiTxebi. 

 

# 
Sesrulebuli proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT  

Pproeqtis 
xelmZRvaneli  

Pproeqtis 
Semsruleblebi 

36. 
 
 
 
 
 
 

Cveneba imisa, rom arsebobs koSis fun-
qcionaluri gantolebis aratrivialu-
ri amonaxsni, romelic arazomadia zo-
maTa farTo klasis mimarT da rom ar-
sebobs iseTi funqcia, romlis grafiki 
warmoadgens masiur namravls zomis mi-
marT  
(maTematika; diskretuli maTematika da 
algoriTmebis Teoria) 

T. qasraSvili 
 
 
 
 
 
 

T. qasraSvili 
 
 
 
 
 
 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli  Sedegebi 

 
 
 

miRebul iqna Sedegi, romelic garkveuli azriT ganazogadebs   freSes cnobil  

Sedegs  imis Sesaxeb, rom  arsebobs aditiuri  funqcia,  romelic arazomadia  

lebegis azriT.  
 

# 
Sesrulebuli proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT  

Pproeqtis 
xelmZRvaneli  

Pproeqtis 
Semsruleblebi 

37. 
 
 

Sida gravitaciuli talRebis tranzitu-
li zrda ionosferoSi wanacvlebiT qa-
rebTan urTierTobisas 
(fizika; maTematikuri modelireba da 
gamoTvliTi maTematika) 

x. Cargazia     x. Cargazia 
 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli  Sedegebi 

 
 
 

 

Seswavlilia Sida gravitaciuri talRebis (Sgt) gaZlierebisa da tranzientu-
li zrdis wrfivi meqanizmi uwyvetad stratificirebul ionosferoSi araer-

Tgvarovan qarebTan uerTierTqmedebisas. naCvenebia, rom Sgt-s gaZliereba 

drois mixedviT mimdinareobs ara eqsponencialurad, aramed  xarisxovani wesiT. 
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# 
Sesrulebuli proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT  

Pproeqtis 
xelmZRvaneli  

Pproeqtis 
Semsruleblebi 

38. sasazRvro amocanebis amoxsna sxvadasxva 
struqturis or da samganzomilebiani  
drekadi sxeulebisaTvis 
(maTematika; uwyvet garemoTa meqanikis 
maTematikuri problemebi da analizis 
monaTesave sakiTxebi) 

i. cagareli     i. cagareli 
 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli  Sedegebi 

 
 
 
 
 

ganixilulia drekadobis konsolidaciis bmuli Teoriis statikis amocanebi 
Sereuli sasazRvro pirobebiT rogorc wriuli aresaTvis, ise sibrtyisaTvis 
wriuli xvreliT. agebul iqna Sesabamisi grinis formulebi da damtkicda 
amonaxsnTa erTaderTobis Teoremebi. koncentruli sferoebiT SemosazRvruli 
birTvuli fenisaTvis amoxsnilia forodrekadobis bmuli Teoriis statikis 

sasazRvro amocana. amoxsnilia  forodrekadobis bmuli Teoriis statikis Ziri-

Tadi sasazRvro amocanebi sivrcisaTvis sferuli RruTi. amoxsnilia drekado-
bis bmuli Teoriis sasazRvro amocanebi orgvari forebis Semcveli sferosaT-

vis. CamoTvlili amocanebis amonaxsnebi agebulia cxadad, absoluturad da Ta-

nabrad krebadi mwkrivebis saxiT .                                            
 

# 
Sesrulebuli proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT  

Pproeqtis 
xelmZRvaneli  

Pproeqtis 
Semsruleblebi 

39. dedamiwis ionosferoSi seismoeleqtro-
magnituri talRuri movlenebis gamok-
vleva 
(fizika; maTematikuri modelireba da 
gamoTvliTi maTematika) 

l. wamalaSvili     l. wamalaSvili 
 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli  Sedegebi 

 
 
 

 

Catarebulia Sromatevadi analizuri da ricxviTi gaTvlebi, dakavSirebuli   
Sewyvilebuli eleqtrostatikuri dreifuli da ionur-akustikuri talRebiT 
arawsrfivi grigaluri da solitonuri struqturebisa da zonaluri nakadis  
generaciis SesaZleblobasTan. 

 

# 
Sesrulebuli proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT  

Pproeqtis 
xelmZRvaneli  

Pproeqtis 
Semsruleblebi 

40. sxvadasxva fiziologiuri da fizikuri 
procesebis maTematikuri modelireba da am 
modelebis analizi. zogierTi mikro-struq-
turis qvanturi Tvisebebis Seswavla 
(maTematika; maTematikuri modelireba da 
gamoTvliTi maTematika) 

n. xatiaSvili  n. xatiaSvili 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli  Sedegebi 

 
 
 

gamokvleul iqna adamianis organizmSi warmoqmnili simsivnis cilebis gavlena  

sisxlis mimoqcevis siCqareze da Sesabamisad nivTierebaTa cvlaze. daSvebulia, 

rom sisxlis siCqare akmayofilebs navie–stoqsis gawrfivebul gantolebas. 
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dadginda, rom sisxlis siblantisa da simkvrivis zrda iwvevs sisxlis nakadis 

siCqaris Semcirebas da Sesabamisad nivTierebaTa cvlis Seferxebas, rac iwvevs 

normaluri ujredebis swraf kvdomas. eqsperimentul monacemebze dayrdnobiT  

miRebulia ricxviTi amoxsnebi.  

Seswavlilia erTi arawrfivi elifsuri gantoleba, romelic dakavSirebulia 

adamianis organizmSi kristalizaciis procesis darRvevasTan, kerZod, naRvlis 

buStSi bilirubinis SegubebiT gamowveuli kenWebis warmoqmnis procesTan.   
 

# 
Sesrulebuli proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT  

Pproeqtis 
xelmZRvaneli  

Pproeqtis 
Semsruleblebi 

41. aikon modelSi ikosaedarul badeze 
wrfivi adveqciis gantolebisaTvis gamo-
yenebuli ricxviTi sqemebis Sesabamisi 
SeuRlebuli ricxviTi sqemebis ageba da 
misi gamoyeneba monacemTa asimilaciis 
farglebSi 
(maTematika; maTematikuri modelireba da 

gamoTvliTi maTematika) 

r. boWoriSvili T. janeliZe 
(doqtoranti) 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli  Sedegebi 

 
 

 

4-ganzomilebiani variaciuli monacemTa asimilaciis farglebSi Catarda ramde-
nime eqsperimenti ukve aRdgenili ricxviTi sqemisa da Sesabamisad agebuli 

SeuRlebuli ricxviTi sqemis gamoyenebiT.  
 

# 
Sesrulebuli proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT  

Pproeqtis 
xelmZRvaneli  

Pproeqtis 
Semsruleblebi 

42. drekadobis brtyeli Teoriis, aseve fir-

fitaTa i. vekuas dazustebuli (N=1 miax-
loeba) zogierTi klasikuri da araklasi-
kuri sasazRvro amocanis miaxloebiTi 
amonaxsnebis agebis algoriTmebis damu-
Saveba 
(maTematika; uwyvet garemoTa meqanikis 
maTematikuri problemebi da analizis 
monaTesave sakiTxebi) 

r. janjRava     r. janjRava     

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli  Sedegebi 

 

 

damuSavebulia drekadobis brtyeli Teoriisa da brtyeli momenturi 
Teoriis zogierTi klasikuri da araklasikuri sasazRvro  amocanis miax-
loebiTi amonaxsnis agebis algoriTmi.   

 

# 
Sesrulebuli proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT  

Pproeqtis 
xelmZRvaneli  

Pproeqtis 
Semsruleblebi 

43. wrfivi SeuRlebis sasazRvro amocanis 
gamokvleva karleman-vekuas araregula-
ruli gantolebebisaTvis 
(maTematika; uwyvet garemoTa meqanikis 

v. jiqia      v. jiqia 
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maTematikuri problemebi da analizis 
monaTesave sakiTxebi) 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli  Sedegebi 

 
 
 
 
 

Seswavlilia wrfivi SeuRlebis sasazRvro amocana karleman-vekuas araregu-
laruli gantolebebisaTvis, romelTaAkoeficientebi ekuTvnis avtoris mier 
Semoyvanil sakmarisad farTo funqciaTa klasebs. gamokvleulia am funqcia-
Ta klasebis Tvisebebi. agebulia am amocanis zogadi amonaxsnis warmodgenis 
formula da dadgenilia amoxsnadobis aucilebeli da sakmarisi pirobebi.  

 
specialistebi: 

# 
Sesrulebuli proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT  

Pproeqtis 
xelmZRvaneli  

Pproeqtis 
Semsruleblebi 

44. wamaxvilebuli firfitebis da Reroebis 
TeoriaSi aRZruli rigis gadagvarebis 
mqone kerZowarmoebuliani diferencia-
luri gantolebebisa da sistemebis gar-
kveuli klasisaTvis sasazRvro da saw-
yis-sasazRvro amocanebis gamokvleva 
(maTematika; uwyvet garemoTa meqanikis 
maTematikuri problemebi da analizis 
monaTesave sakiTxebi) 

n. CinCalaZe     m. gabelaia 
(doqtoranti) 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli  Sedegebi 

 
 
 

 

erTi garkveuli klasis SemTxvevaSi Seswavlilia wamaxvilebuli firfitebis da 
Reroebis TeoriaSi aRZruli rigis gadagvarebis mqone kerZowarmoebuliani 

diferencialuri gantolebebisa da sistemebis sasazRvro da sawyis–sasazRvro 

amocanebi. 
 

# 
Sesrulebuli proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT  

Pproeqtis 
xelmZRvaneli  

Pproeqtis 
Semsruleblebi 

 45. vilenkinis jgufebze ganzogadoebuli 
sasruli variaciis mqone funqciebis ga-
moyeneba furie-vilenkinis jeradi mwkri-
vebis krebadobis sakiTxebSi 
(maTematika; uwyvet garemoTa meqanikis 
maTematikuri problemebi da analizis 
monaTesave sakiTxebi) 

u. goginava l. baramiZe 
(magistranti) 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli  Sedegebi 

 
 
 
 
 

jeradi furie–vilenkinis sistemebisaTvis dadgenilia sakmarisi piroba, 

romelic uzrunvelyofs furies mwkrivebis rogorc wertilSi, ise Tanabrad 

krebadobas. ganzogadoebuli sasruli variaciis funqciaTa klasebisaTvis 

damtkicebulia furie–vilenkinis mwkrivebis krebadoba. 

 

# 
Sesrulebuli proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT  

Pproeqtis 
xelmZRvaneli  

Pproeqtis 
Semsruleblebi 

46. bernulis regresiis araparametruli g. soxaZe d. gogolaSvili 
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Sefaseba, kerZod “warmatebis” mosvlis 
albaTobis Sefaseba im SemTxvevaSi, ro-
desac es ukanaskneli damokidebulia 
sasrul raodenoba deterministul faq-
torze 
(maTematika; albaTobis Teoria da maTe-
matikuri statistika)s 

(magistranti) 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli  Sedegebi 

 
 

dasmul iqna amocana bernulis regresiis araparametruli Sefasebisa im 
SemTxvevaSi, rodesac dakvirvebas adgili aqvs sibrtyeze. damuSavebul iqna 
Sesabamisi literatura da miRebulia pirveladi Sedegebi Sefasebis 
Zaldebulebis Sesaxeb. 

 

# 
Sesrulebuli proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT  

Pproeqtis 
xelmZRvaneli  

Pproeqtis 
Semsruleblebi 

47. bzarebiT Sesustebuli Sedgenili sxeu-
lebisaTvis drekadobis Teoriis anti-
brtyeli amocanis miaxloebiTi amoxsna 
diskretul gansakuTrebulobaTa meTo-
diT 
(maTematika; maTematikuri modelireba da 
gamoTvliTi maTematika) 

a. papukaSvili z. vaSakiZe 
(magistranti) 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli  Sedegebi 

 
 

bzarebiT Sesustebuli Sedgenili sibrtyis SemTxvevaSi drekadobis Teoriis 
antibrtyeli amocanebis miaxloebiTi amoxsnisTvis amoweril iqna axali 

saTvleli algoriTmebi kolokaciis, kerZod diskretul gansakuTrebulobaTa 

meTodis gamoyenebiT rogorc Tanabrad, ise araTanabrad daSorebuli kvanZebis 

SemTxvevaSi. Sesrulebul iqna garkveuli ricxviTi gaTvlebi da Catarda 

miRebuli Sedegebis analizi. 
 

# 
Sesrulebuli proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT  

Pproeqtis 
xelmZRvaneli  

Pproeqtis 
Semsruleblebi 

48. 
 

prizmuli garsebis ierarqiuli modele-
bis nulovan miaxloebaSi, naxevarsibrt-
yis SemTxvevaSi, sasazRvro amocanis ga-
mokvleva, rodesac garsis sisqe icvleba 
rogorc erT cvladze damoki-debuli 
usasrulobaSi qrobadi maCveneb-liani 
funqcia 
(maTematika; uwyvet garemoTa meqanikis 
maTematikuri problemebi da analizis 
monaTesave sakiTxebi) 

n. CinCalaZe     m. TuTberiZe 
(magistranti) 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli  Sedegebi 

 ganxilulia wamaxvilebuli  firfita, romlis sisqe icvleba kanoniT 2

0
axehh  , 

constah ,0 >0, 02 x ,  1x . vekuas ierarqiuli modelebis nulovan 

miaxloebaSi amowerilia wonasworobis gantolebaTa sistema.   
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# 
Sesrulebuli proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT  

Pproeqtis 
xelmZRvaneli  

Pproeqtis 
Semsruleblebi 

 49. ganawilebis funqciis simkvrivisa da 
regresiis funqciis gulovani Sefaseba 
(maTematika; albaTobis Teoria da maTe-
matikuri statistika) 

g. soxaZe T. mgelaZe 
(magistranti) 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli  Sedegebi 

 
 

dasmulia amocana ganawilebis simkvrivis iteraciuli tipis Sefasebis agebis 
Sesaxeb. damuSavebulia Sesabamisi literatura. 

 

# 
Sesrulebuli proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT  

Pproeqtis 
xelmZRvaneli  

Pproeqtis 
Semsruleblebi 

50. 
 

prizmuli garsebis ierarqiuli modele-
bis nulovan miaxloebaSi, naxevarsibr-
tyis SemTxvevaSi, sasazRvro amocanis 
gamokvleva, rodesac garsis sisqe icv-
leba rogorc or cvladze damokidebu-
li usasrulobaSi qrobadi maCveneblia-
ni funqcia  
(maTematika; uwyvet garemoTa meqanikis 
maTematikuri problemebi da analizis 
monaTesave sakiTxebi) 

n. CinCalaZe     n. mWedliZe 
(magistranti) 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli  Sedegebi 

 ganxilulia wamaxvilebuli firfita, romlis sisqe icvleba  Semdegi kanoniT: 
)(

0

2
2

2
1 xxaehh  ,    0,,0, 210  xxconstah . 

i. vekuas ierarqiuli modelebis nulovan miaxloebaSi amowerilia Sesabamisi 

wonasworobis gantolebebi polarul koordinatebSi. 
 

# 
Sesrulebuli proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT  

Pproeqtis 
xelmZRvaneli  

Pproeqtis 
Semsruleblebi 

 51. amonaxsnis variaciis formula erTi 
klasis samarTi funqcionalur-diferen-
cialuri gantolebisaTvis uwyveti saw-
yisi pirobiT 
(maTematika; uwyvet garemoTa meqanikis 
maTematikuri problemebi da analizis 
monaTesave sakiTxebi) 

T. TadumaZe T. SavaZe 
(magistranti) 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli  Sedegebi 

 
 

miRebulia amonaxsnis nazrdis Sefaseba mcire parametris mimarT. gamoTvlilia 

nazrdis mniSvneloba sawyis momentSi. damtkicebulia amonaxsnis variaciis 

formula  sawyisi momentis marcxnidan variaciis SemTxvevisTvis. 
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# 
Sesrulebuli proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT  

Pproeqtis 
xelmZRvaneli  

Pproeqtis 
Semsruleblebi 

52. vilenkinis jgufebze ganzogadoebuli 
sasruli variaciis mqone funqciebis 
cnebis gamoyeneba furie-vilenkinis 
mwkrivebis Tanabrad krebadobis sakiT-
xebSi 
(maTematika; uwyvet garemoTa meqanikis 
maTematikuri problemebi da analizis 
monaTesave sakiTxebi) 

u. goginava g. SevardeniZe 
(magistranti) 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli  Sedegebi 

 
 
 

vilenkinis jgufebisaTvis SemoRebulia ganzogadoebuli sasruli variaciis 

funqciaTa klasis cneba, romelic warmoadgens kita da ionedas mier 1990 wels 

SemoRebuli klasis analogs. aseTi klasis funqciebisaTvis miRebulia sakmarisi 

pirobebi, romlebic uzrunvelyofen  furie–vilenkinis mwkrivebis Tanabrad 

krebadobas. 

 

I.  2. 

# 
Sesrulebuli proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT  

Pproeqtis 
xelmZRvaneli  

Pproeqtis 
Semsruleblebi 

  
 

  

Ggardamavali kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 

Sedegebi 

 
 
 

 gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtebis Sesruleba saqarTvelos 

 saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 wlisaTvis institutSi 

 dagegmili ar iyo. 
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I. 3. saxelmwifo grantiT (rusTavelis fondi) dafinansebuli samecniero-

kvleviTi proeqtebi 
A 

# proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da 

samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

 
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

1. 
 
 

SezRudvebiani logikuri 
programireba urango Te-
rmebze da maT mimdevro-
bebze aRweris operato-
rebiT 
(maTematika; diskretuli 
maTematika da algoriT-
mebis Teoria) 
 

(2012-2015) 

S. rusTavelis 
erovnuli samecniero 

fondi. 
proeqti ganxorcielda 

i. javaxiSvilis 
saxelobis 

Tbilisis saxelmwifo 
universitetis 

i. vekuas saxelobis 
gamoyenebiTi 

maTematikis institutSi 

T. kucia 

(iohan 
kepleris 

universiteti, 
linci, 

avstria), 

T. jangvelaZe 

(saqarTvelos 

mxridan) 

 

T. kucia, 

T. jangvelaZe, 

x. ruxaia, 

l. tibua, 

g. WankvetaZe, 

b. dundua, 

g. miqanaZe, 

s. fxakaZe 

dasrulebuli proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi  

 Camoyalibebulia SezRudvebis gadawyvetadobis da amoxsnis procedura urango 

TermebisTvis da maTi mimdevrobebisTvis, aRweris operatorebis gareSe. damtkice-

bulia proceduris gaCerebis, koreqtulobis da sisrulis Teoremebi.   

 

# proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da 

samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

 
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

2. 
 
 

praqtikaSi gavrcele-
buli rTuli geomet-
riis  mqone konstruq-
ciebis modelireba da 
gaangariSeba 
(maTematika; uwyvet ga-
remoTa meqanikis maTe-
matikuri problemebi da 
analizis monaTesave 
sakiTxebi) 

 
(2013-2015) 

 

S. rusTavelis 
erovnuli samecniero 

fondi, 
Tanadamfinansebeli _ 
i. javaxiSvilis saxe-

lobis Tbilisis saxel-
mwifo universiteti. 

proeqti ganxorcielda 
i. javaxiSvilis 

saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo 

universitetSi 
(i. vekuas saxelobis 

gamoyenebiTi 
maTematikis institutsa 

da zust da 
sabunebismetyvelo 

mecnierebaTa fakul-
tetis maTematikis 
departamentSi) 

g.  jaiani 

 

g. jaiani 
g. avaliSvili 
m. avaliSvili 
d. gordeziani 
T. vaSaymaZe 
d. pataraia 
j. rogava 

n. CinCalaZe 
 

damxmare 
personali: 

g. furcelaZe 
r. maisuraZe 
a.papukaSvili 

dasrulebuli proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 
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agebulia drekadi fenebisagan Sedgenili rTuli geometriis, Siga da gare 
kuTxeebiT, kerZod, wamaxvilebuli, maT Soris ukuqcevis wertilebiT da 
wiboebiT, sxeulis zogadi diferencialuri modeli, rodesac TiToeul fenas 
ukavia iseTi are, rom gamoyenebul unda iqnas Sesabamisad sami-, ori- da 
erTganzomilebiani modelebi. amasTan, dadgenilia sakontaqto pirobebi, 
sxvadasxva ganzomilebian areebis gamyof interfeisebze, romlebic SeiZleba 
warmoadgendnen zedapirebs, wirebs an wertilebs. agebuli da gamokvleulia 
drekadi nawilebisagan Sedgenili multistruqturebis samganzomilebiani sta-
tikuri da dinamikuri modelebi, rodesac qvestruqturebi Sedgeba zogadi ara-
erTgvarovani anizotropuli drekadi masalisagan da warmoadgenen samganzomi-
lebian sxeulebs, cvladi sisqis firfitebisagan Sedgenil fenovan sxeuls da 
cvladi kveTis Reroebs. fenovani sxeulis gamyof interfeisze mocemulia ga-
daadgilebis da Zabvis veqtorebis uwyvetad gadabmis pirobebi, xolo fenebs 
da Reroebs SeiZleba hqondeT lifSicuri wamaxvilebebi. agebuli da gamokveu-
lia samganzomilebiani, organzomilebiani da erTganzomilebiani sivrciTi 
areebis erTobliobaze gansazRvrul modelTa ierarqia. gamokvleulia mul-
tistruqturis ierarqiuli modelebi, rodesac is warmoadgens or samganzomi-
lebian ares SeerTebuls vertikaluri (kaSxali), kerZod wamaxvilebuli,  fir-
fitiT an horizontaluri (xidi) firfitiT,  romelic eyrdnoba drekad verti-
kalur Reroebs. agebulia modelebi fenovani (horizontaluri da vertikalu-
ri, sazogadod, mrudwiruli interfeisebiT), sazogadod araerTgvarovani, 
izotropuli multistruqturisaTvis, rodesac meore fenidan dawyebuli, yo-
veli fenisTvis ierarqiuli modelis agebis dros wina fenasTan interfeisze 
(an rac igivea gansaxilveli fenis e.w. zeda piriT zedapirze) Zabvis da ga-
daadgilebis veqtorebis an mxolod Zabvis veqtoris mniSvnelobebi aRebulia 
wina fenisaTvis miRebuli Sesabamisi mniSvnelobebidan. fenebs SeiZleba hqon-
des aralipSicuri wamaxvilebebic. agebuli da gamokvleulia fenovani dreka-
di izotropuli struqturis daZabul-deformirebuli wonasworobis gansaz-
Rvris modeli multistruqturis ekvivalenturi cvladi sisqis erTi feniT 
Secvlis gziT. agebulia garemos konfiguraciis Sesabamisi arawrfiv integro-
diferencialur gantolebaTa sistema. ganxorcielda am sistemis aproqsimacia 
naklebganzomilebiani maTematikuri modelebiT. rTulma geometriam ganapiroba 
gansxvavebuli ganzomilebebis urTierTSeTanxmebuli sasazRvro amocanebis da 
interfeisis gaswvriv koreqtuli transmisiis pirobebis dasmis aucileblob-
loba. agebul iqna myari deformirebadi araerTgvarovani anizotropuli cvla-
di sisqis piezo–eleqtruli da eleqtro gamtari, forovani, cocvadi binaru-
li narevis SemTxvevaSi arastacionaruli Termodrekadi garemosaTvis araw-
rfiv  gantolebaTa sistema. am sistemis  mTavari nawilidan umartives Sem-
TxvevaSi izotropuli erTgvarovani Txelkedlovani struqturisaTvis paramet-
ris SerCeviT miiReba cnobili modelebi, romlebic meqanikuri da geometriu-
li xasiaTis gammartivebeli daSvebebis safuZvelze, agebuli iyo mraval gamo-
Cenil mecnierTa mier; agebuli sistemis meore nawili warmoadgens integro–
diferencialur operators, romelic adre ar iyo gaTvaliswinebuli. agebu-
lia iseTi fon karman-raisneris tipis arawrfivi modelebi, romlebisTvisac 
SesaZlebelia analizur funqciaTa Teoriis gamoyeneba. sawyisi N=0 da N=1 
miaxloebisaTvis agebuli modelisaTvis damuSavebulia sawyis-sasazRro amoca-
nebis amoxsnis analizuri da proeqciuli meTodebi. ganxilulia SemTxvevebi, 
rodesac Txelkedlovani struqturebis proeqcia warmoadgens sxvadasxva 
tipis regularul areebs (trapecia, marTkuTxedi, kvadranti, elifsuri, wriu-
li rgoli an misi nawilebi), sazogadod, cvladi sisqis piezo eleqtrogamtar 
an foro an blant drekad binarul narevs. Seiqmna am stuqturebis ricxviTi 
gaTvlis sqemebi da Sesabamisi programebi. damuSavebulia Teoriuli kvlevis 
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Sedegad SerCeuli da praqtikaSi gamoyenebadi rTuli konfiguraciis mqone 
sxeulebis gasaangariSeblad ganzogadebuli midgoma diskretuli modeliT 
warmodgenis safuZvelze. momzadda Reros diskretuli modelis saSualebiT 
warmodgenili rTuli konfiguraciis mqone sxeulebis modelirebisa da gaan-
gariSebisaTvis saWiro manqanuri algoriTmi da saTvleli programa. safuZ-
vlad aRebul iqna brtyeli wamaxvilebuli formis figura, romlis sixistis 
parametrebi da modebuli datvirTvis saxe da sidide SesaZlebelia martivad 
vcvaloT damuSavebuli algoriTmis saSualebiT. agebulia rTuli konfigu-
raciis mqone da Sedgenili sxeulebis diskretuli modelebi, damuSavebulia 
maTi gaangariSebis algoriTmebi da programebi. diskretuli warmodgenis 
safuZvelze modelirebisa da gaangariSebisaTvis damuSavda ganzogadebuli 
midgoma da algoriTmi, romelic iZleva SesaZleblobas SemoTavazebuli Re-
ros universaluri modelis bazaze Seiqmnas rTuli konfiguraciis mqone Sed-
genili sxeulebis modelirebisa da gaangariSebisTvis saWiro universaluri 
platforma. damuSavda da konkretul magaliTebze moisinja wamaxvilebuli 
firfitebis, bagirebisa da sxva msgavsi rTuli konfiguraciis sxeulebis saan-
gariSo algoriTmebi da programebi. Catarebulia sakontrolo gaTvlebi da 
SedarebiTi analizi Teoriuli kvleviT da sxva arsebuli ricxviTi meTode-
biT miRebul SedegebTan. praqtikaSi gamosayeneblad momzadebuli da formire-
bulia damuSavebuli algoriTmebi da saangariSo programebi. agebulia rTuli 
geometriis mqone erTganzomilebiani multistruqturebisaTvis drekad garemo-
Ta urTierTqmedebis ierarqiuli modelis sawyisi miaxloebis Sesabamisi gan-
tolebaTa sistemis miaxloebiTi amoxsnis algoriTmi variaciuli da sasrul 
sxvaobiani meTodebis safuZvelze. ganxilulia marTi kuTxiT mibjenili ori 
RerosTvis sakontaqto-sasazRvro da sakontaqto-sawyis-sasazRvro amocanebi. 
gamokvleulia Sesabamisi sqemisTvis aproqsimaciis, mdgradobis da krebadobis 
sakiTxebi; Catarebulia simulaciebi kompiuterze. gamokvleulia rTuli geo-
metriis mqone multistruqturebisaTvis drekad garemoTa urTierTqmedebis 
ierarqiuli modelis sawyisi miaxloebis Sesabamisi gantolebaTa sistemis 
miaxloebiTi amoxsnis iteraciul sxvaobiani sqemis agebisa da krebadobis sa-
kiTxi. agebulia rTuli geometriis mqone organzomilebiani multistruqture-
bisaTvis (dinamikuri SemTxvevisaTvis) drekad garemoTa urTierTqmedebis ierar-
qriuli modelis sawyisi miaxloebis Sesabamisi gantolebaTa sistemis miax-
loebiTi amoxsnis algoriTmi variaciuli da sasrul sxvaobiani meTodebis 
safuZvelze. gamokvleulia Sesabamisi sqemisTvis aproqsimaciis, mdgradobis da 
krebadobis sakiTxebi. Seqmnilia Semdegi programuli produqtebi: samganzomi-
lebiani sxeulisa da Rerosagan Sedgenili multistruqturis daZabuli mdgo-
mareobis gaTvla; firfitisa da Reroebisagan Sedgenili multistruqturis 
gaTvla; ori marTi kuTxiT mibjenili Reros daZabuli mdgomareobis gaTvla; 
drekadi, izotropuli fenovani firfitis gaTvla; jvris formis organzomi-
lebiani struqturis daZabuli mdgomareobis gaTvla; ori kvadratuli firfi-
tisa da prizmuli Rerosagan Sedgenili multistruqturis gaTvla; sami Re-
rosgan Sedgenili nebismierad datvirTuli brtyeli figuris gaTvla. 
 

# proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da 

samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

 
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

3. 
 
 

sawyisi monacemebis op-
timizaciis amocanebi 
zogierTi klasis neit-
raluri unqcionalur- 

S. rusTavelis 
erovnuli samecniero 

fondi. 
proeqti ganxorcielda 

T. TadumaZe T. TadumaZe 
Nn. gorgoZe 
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diferencialuri ganto-
lebebisTvis: variaciis 
formulebi, optimalu-
robis aucilebeli pi-
robebi, arsebobis Teo-
remebi 
(maTematika; uwyvet ga-
remoTa meqanikis maTe-
matikuri problemebi da 
analizis monaTesave 
sakiTxebi) 

 
(2013-2015) 

i. javaxiSvilis 
saxelobis 

Tbilisis saxelmwifo 
universitetSi 

(i. vekuas saxelobis 
gamoyenebiTi 

maTematikis institutsa 
da zust da 

sabunebismetyvelo 
mecnierebaTa 
fakultetis  
maTematikis 

departamentSi) 

dasrulebuli proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 

 
 
 
 
 

wrfivi neitraluri gantolebis sawyisi monacemebis optimizaciis amocanisTvis, 

Tavisufali marjvena boloTi da arawrfivi funqcionaliT, miRebulia optimalu-

robis aucilebeli pirobebi. damuSavebulia optimaluri sawyisi monacemebis 

miaxloebiT moZebnis algoriTmi. SemoTavazebulia ori tipis Sebrunebuli amoca-

nis miaxloebiT amoxsnis algoriTmi. 
 

# proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da 

samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

 
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

4. 
 
 

funqcionalur-diferen-
cialur da diskretul 
gantolebaTa amonaxsne-
bis asimptoturi yofaq-
cevis Sesaxeb 
(maTematika; uwyvet ga-
remoTa meqanikis maTe-
matikuri problemebi da 
analizis monaTesave 
sakiTxebi) 

 
(2013-2015) 

S. rusTavelis 
erovnuli samecniero 

fondi. 
proeqti ganxorcielda 

i. javaxiSvilis 
saxelobis 

Tbilisis saxelmwifo 
universitetSi 

(i. vekuas saxelobis 
gamoyenebiTi 

maTematikis institutsa 
da zust da 

sabunebismetyvelo 
mecnierebaTa 
fakultetis 
maTematikis 

departamentSi) 

r. koplataZeE r. koplataZeE 

dasrulebuli proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 

 
 
 
 
 

SemuSavbul iqna funqcionalur – diferencialuri da diskretuli gantolebebis 

amo-naxsnebis asimptoturi yofaqcevis Seswavlis axali meTodi, romelic 

efuZneba aramonotonuri (monotonuri) funqciebis Tvisebebis dadgenas, 

romlebic adre ar iyo cnobili.  
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# proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da 

samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

 
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

5. 
 
 

mimdevrobis cvladebiani 
Termebis Targebis aRri-
cxva 
(maTematika; diskretuli 
maTematika da algoriT-
mebis Teoria) 
 

(2013-2015) 

S. rusTavelis 
erovnuli samecniero 

fondi. 
proeqti ganxorcielda 

i. javaxiSvilis 
saxelobis 

Tbilisis saxelmwifo 
universitetis 

i.vekuas saxelobis  
gamoyenebiTi 

maTematikis institutSi 

j. anTiZe 
 

j. anTiZe, 
T.kucia, 
b. dundua, 
i. qardava 

dasrulebuli proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 

 
 

 

miRebuli Sedegebi saSualebas iZleva funqcionaluri daprogramebis nebismie-
ri enis funqcionaluri gamosaxuleba gafarTovdes cvladebiT, romlebic Sei-
caven sasrul mimdevrobebs.  

 

# proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da 

samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

 
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

6. 
 
 

zogierTi arawrfivi ker-
Zowarmoebulebiani int-

egro–diferencialuri 
gantolebaTa sistemis ga-
mokvleva da ricxviTi 
amoxsna 
(maTematika; maTematiku-
ri modelireba da gamo-
TvliTi maTematika) 
 

(2014-2015) 

S. rusTavelis erovnuli 
samecniero fondi. 

proeqti ganxorcielda 
i. javaxiSvilis 

saxelobis Tbilisis 
saxelmwifo 

universitetis i. vekuas 
saxelobis gamoyenebiTi 
maTematikis institutSi 

z. kiRuraZe z. kiRuraZe 

dasrulebuli proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 

 
 
 
 
 

paraboluri tipis arawrfivi integro-diferencialuri gantolebaTa difuziuri 

sistemebisTvis dasmuli sawyis-sasazRvro amocanebisaTvis dadgenil iqna amonax-
snTa asimptoturi yofaqceva arawrfivobis ukve Seswavlilze SedarebiT farTo 

klasebisTvis. gamokvleuli iqna Sesabamisi sxvaobiani sqemebis mdgradoba da 

krebadoba. Seiqmna programuli paketebi da maTi gamoyenebiT Catarda ricxviTi 

eqsperimentebi. ganxorcielda miRebuli ricxviTi Sedegebis analizi da 

kompiuteruli eqsperimentebis Sedareba Teoriul daskvnebTan. 
 

# proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da 

samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

 
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

7. zogierTi sawyis-sasaz- S. rusTavelis erovnuli z. kiRuraZe z. kiRuraZe 
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Rvro amocanis amonax-
snis asimptoturi yofaq-
ceva da miaxloebiTi 

amoxsna erTi arawrfivi 
integro-diferencialu-
ri gantolebaTa sistemi-
saTvis  
(maTematika; maTematiku-
ri modelireba da gamo-
TvliTi maTematika) 
 

 (2015.07.06 – 2015. 08.31) 

samecniero fondi. 
axalgazrdTa mecnierTa 

staJirebis granti. 
staJireba Catarda 

CexeTis respublikis  
mecnierebaTa akademiis 

q. brnos maTematikis 
institutSi 

 

dasrulebuli proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 

 
 
 
 
 

Seswavlilia erTi arawrfivi gasaSualebuli difuziuri sistemis rogorc 

raodenobrivi, ise Tvisebrivi maxasiaTeblebi. aRniSnuli sistema warmoiSveba 
eleqtromagnituri velis garemoSi gavrcelebis procesis maTematikuri modeli-

rebisas. Seswavlilia Sesabamisi sawyis-sasazRvro amocanebis amonaxsnebis 

asimptoturi yofaqcevis sakiTxebi. agebuli da  gamokvleulia modelis Sesabamisi 

sasrul-sxvaobiani sqemebi. damtkicebulia mdgradobisa da krebadobis Teoremebi. 

ganxilulia mravalganzomilebiani SemTxvevac. SemuSavebulia sarealizacio al-

goriTmebi da Seqmnilia programuli paketebi, romelTa saSualebiTac 

Catarebulia mravali ricxviTi eqsperimenti.  

 
1.4. 
 

 

# proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da 

samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

 
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

8. 
 
 

zogierTi arawrfivi ara-
stacionaruli modelis 
gamokvleva da ricxviTi 
amoxsna 
(maTematika; maTematiku-
ri modelireba da gamo-
TvliTi maTematika) 
 
 

 (2013-2016) 
 

 

S. rusTavelis 
erovnuli samecniero 

fondi. 
proeqti xorcieldeba 

i. javaxiSvilis 
saxelobis 

Tbilisis saxelmwifo 
universitetSi 

(i. vekuas saxelobis 
gamoyenebiTi  
maTematikis 

institutsa da a. 
razmaZis maTematikis 

institutSi) 

s. xaribegaSvili T.jangvelaZe,     

 z. kiRuraZe, 
o. joxaZe, 

s.xaribegaSvili 

 

Ggardamavali proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi  

 
 
 
 

Seswavlilia hiperboluri tipis diferencialuri da paraboluri tipis integro-

diferencialuri arawrfivi gantolebebisaTvis dasmuli sasazRvro da sawyis-

sasazRvro amocanebis struqturuli, Tvisebrivi da raodenobrivi maxasiaTeble-

bi. damtkicebulia  darbus amocanis lokaluri da globaluri amoxsnadoba araw-
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 rfivi disipaciuri   tuutxgf ,,  wevris SemTxvevaSi aramaxasiaTebel kuTxovan 

areSi. damtkicebulia lokaluri amonaxsnis arseboba erTi paraboluri tipis 

arawrfivi integro-diferencialuri gantolebis sawyis-sasazRvro amocanisaT-

vis. gamokvleulia Sereuli sasazRvro pirobebiani amocana arawrfivi araxaris-

xovani  uff    wyaros wevris arsebobisas. 

 

# proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da 

samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

 
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

9. 
 
 

eleqtromagnituri amin-
dis Semqmneli uds tal-
Ruri struqturebis ge-

neracia, intensifikacia 
da urTierTtransfor-ma-
cia wanacvlebiTi dine-
bebiT marTul ionosfe-
roSi 
(fizika; maTematikuri 
modelireba da gamoT-
vliTi maTematika) 

  
(2013-2016)  

S. rusTavelis 
erovnuli samecniero 

fondi. 
proeqti xorcieldeba 

i. javaxiSvilis 
saxelobis 

Tbilisis saxelmwifo 
universitetSi 

(i. vekuas saxelobis 
gamoyenebiTi 

maTematikis institutsa 
da m. nodias geofizikis 

institutSi)  

o. xarSilaZe o. xarSilaZe, 

x. Cargazia, 

n. dixaminjia 

Ggardamavali proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 

 
 
 
 
 

Seswavlilia araerTgvarovani fonuri qarebiT marTul ionosferoSi  zona-
luri dinebis generacia. miRebulia Carni-obuxovis tipis ganzogadoebuli 
gantoleba, romelic aRwers xuTi sxvadasxva masStabis mqone modebis araw-
rfiv urTierTqmedebas: pirveladi, SedarebiT mokletalRovani ultradabali 
sixSiris damagnitebuli rosbis tipis talRa, ori sateliti, grZeltalRovani 
zonaluri moda da fonuri wanacvlebiTi dineba (araerTgvarovani qari). Ses-
wavlilia arawrfivi (skalaruli da veqtoruli) efeqtebis roli sasruli 
amplitudis mqone damagnitebuli rosbis tipis talRebis mier didmasStabiani 
zonaluri dinebebis formirebaSi disipaciur ionosferoSi. Sesabamisi ganto-
lebaTa sistemis analizis safuZvelze SeSfoTebaTa amplitudebisaTvis gamov-
lenil iqna SedarebiT mcire masStabiani ultradabali sixSiris damagnitebu-
li rosbis talRidan da fonuri qarebidan energiis didmasStabian zonalur 
dinebebSi gadaqaCvis axali Taviseburebebi da xuTtalRovani koleqtiuri 
aqtivobis arawrfivi TviTorganizaciis movlena ionosferul garemoSi. zona-
luri dinebis generacia ganpirobebulia sasrul amplitudiani damagnitebuli 
rosbis talRis reinoldsis ZabviT da fonuri wanacvlebiTi dinebis zemoqme-
debiT. 
 

# proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da 

samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

 
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

10. 
 
 

maqsvelis gantolebaTa 
sistemaze dafuZnebuli 
zogierTi arawrfivi in-

tegro–diferencialuri 

S. rusTavelis erovnuli 
samecniero fondi  da 

safrangeTis samecniero 
kvlevebis erovnuli 

T. jangvelaZe 

(saqarTvelos 

mxridan) 
 

T. jangvelaZe 

z. kiRuraZe 
 

safrangeTis 



 

33      89-dan 

modelis gamokvleva da 
ricxviTi amoxsna 
(maTematika; maTematiku-
ri modelireba da gamo-
TvliTi maTematika) 
 

(2014-2016) 

centri. 
proeqti xorcieldeba  

i. javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis 

saxelmwifo 
universitetis i. vekuas 
saxelobis gamoyenebiTi 
maTematikis institutSi 

f. heqti 

(safrangeTis 

mxridan) 

mxridan: 

f. heqti 

o. pirono 

i. danaila 

Ggardamavali proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 

 
 
 
 
 

ganxilulia maqsvelis gantolebaTa sistemaze dafuZnebuli arawrfivi diferen-

cialuri da integro-diferencialuri modelebisaTvis dasmuli sawyis-sasaz-

Rvro amocanebis amonaxsnebis Tvisebrivi da struqturuli maxasiaTeblebi. Ses-

wavlilia sawyis-sasazRvro amocanebis amonaxsnebis arseboba, erTaderToba da 

asimptoturi yofaqceva droiTi cvladis usasrulod zrdisas. ganxilulia 

rogorc erTganzomilebiani, ise mravalganzomilebiani SemTxvevebi. agebuli da 

gamokvleulia Sesabamisi diskretuli analogebi. damtkicebulia algoriTmebis 

krebadobis Teoremebi. agebul algoriTmebze dayrdnobiT Seqmnilia programuli 

paketebi. Catarebulia Sesabamisi ricxviTi eqsperimentebi da maTi analizi. 
 

# proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da 

samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

 
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

11. 
 
 

TeoremaTa avtomaturi da 
interaqciuli mtkiceba 
sqemebsa da urango logi-
kaSi 
(maTematika; diskretuli 
maTematika da algoriT-
mebis Teoria) 
 

(2014-2017) 

S. rusTavelis erovnuli 
samecniero fondi. 

proeqti xorcieldeba  
i. javaxiSvilis 

saxelobis Tbilisis 
saxelmwifo 

universitetis i. vekuas 
saxelobis gamoyenebiTi 
maTematikis institutSi 

m. ruxaia m. ruxaia 

g. WankvetaZe 

Ggardamavali proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 

 

 

agebul iqna mtkicebaTa Zebnis algoriTmebi formulaTa sqemebisa da urango 
logikebi-saTvis. ganxorcielda am algoriTmebis kompiuteruli realizacia.  

 
# proeqtis dasaxeleba 

Mmecnierebis dargisa da 
samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT 

 
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

12. 
 
 

CLP(HC): 
safuZvlebi, implantacia 
da gamoyenebebi 
(maTematika; diskretuli 
maTematika da algoriT-
mebis Teoria) 
 

(2015-2017) 

S. rusTavelis 
erovnuli samecniero 

fondi. 
proeqti xorcieldeba  

i. javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis 

saxelmwifo 
universitetis i. vekuas 
saxelobis gamoyenebiTi 

j. anTiZe j. anTiZe, 
b. dundua, 
i. qardava 
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maTematikis institutSi 

Ggardamavali proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 

 
 
            

proeqti iTvaliswinebs wina proeqtSi (ix. winamdebare wliuri angariSis gv. 30, 

proeqti #5) miRebuli Sedegebis programul realizacias konkretuli 
daprogramebis enisaTvis (Heskel), rac iqneba am enis mniSvnelovani gafarToeba.  
 

# proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da 

samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

 
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

13. 
 
 

damreci da aradamreci 
garsebis wrfivi da 
arawrfivi Teoriis zo-
gierTi amocana 
(maTematika; uwyvet ga-
remoTa meqanikis maTe-
matikuri problemebi da 
analizis monaTesave 
sakiTxebi) 
 
     (2015-2018) 

S. rusTavelis 
erovnuli samecniero 

fondi. 
proeqti xorcieldeba  

i. javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis 

saxelmwifo 
universitetis i. vekuas 
saxelobis gamoyenebiTi 
maTematikis institutSi 

T. meunargia T. meunargia, 
i. TavxeliZe 
g. axalaia, 
g. kapanaZe, 
b. gulua, 
m. narmania, 
r. janjRava, 
m. TevdoraZe 

 

Ggardamavali proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 

 
 
 
 
 

i. vekuas mier SemoTavazebuli iyo wrfivi da damreci garsebis dazustebuli 

Teoriis agebis zogadi meTodi. am meTodis gamoyenebiT SesaZlebeli gaxda 
geometriulad da fizikurad aradamreci garsebis arawrfivi  Teoriis  ganto-

lebaTa sruli sistemis  miReba. 

i. vekuas mier Seswavlili iyo drekad garsebSi e.w. neitraluri zedapiris 

arsebobis sakiTxi, rodesac es zedapiri warmoadgenda garsis Suazedapirs. 
mocemul amocanaSi neitralur zedapirad ganixileba Sua zedapiris ekvidis-

tanturi zedapirebi. ganxilulia aradamreci garsebi. i. vekuas normirebul 
momentTa meTodis gamoyenebiT miRebulia garsis pireulebze sasazRvro piro-
bebTan SeTanxmebul Zabvis tenzoris miaxloebiTi gamosaxulebebi nebismieri veq-

toruli velebisaTvis 
   N

uu


,...,
0

, romlebic warmoadgenen saZiebeli U


 veqtoris 

momentebs. 

Seswavlilia toroidaluri formis garsuli tipis sxeuli gluvi zedapiriT –

dawerilia zedapiris analizuri warmodgena, SemoRebulia amgvar zedapirebze 

lokalur koordinatTa sistema, warmodgenilia mxebi veqtorebi, napovnia maTi 

orTogonalobis piroba, kerZo SemTxvevebSi amowerilia normalis veqtoris 

koordinatebi, daTvlilia pirveli da meore kvadratuli formebi, gausisa da 

mTavari simrudeebi. 
Seswavlilia drekadobis brtyeli Teoriis amocana marTkuTxovani xvrelis mqone 

wriuli arisaTvis. amocanis amosaxsnelad gamoyenebulia konformul asaxvaTa da 

analizur funqciaTa Teoriis meTodebi.  dadgenilia Zabvebis koncentraciis 

suraTi kuTxeebis wveroTa maxloblobaSi.   

firfitaTa wrfivi Teoriis gamoyenebiT amoxsnilia i. vekuas maRali miaxloebis-

Tvis Zabvebis koncentraciis amocanebi. ganxilulia SemTxvevebi, rodesac wriul 

xvrelSi Cadebulia an mirCilulia imave radiusis xisti sayeluri. miRebuli 
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Sedegebi Sedarebulia klasikuri Teoriis Sesabamis SedegebTn. 

i. vekuas meTodiT miRebulia gantolebaTa sruli sistema binaruli narevisagan 

Sedgenili  damreci garsebisaTvis geometriuli arawrfivobis SemTxvevaSi.  
 

# proeqtis dasaxeleba 
Mmecnierebis dargisa da 

samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

 
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

14. 
 
 

gadaweraze dafuZnebu-
li gamoyenebis kontro- 
li 
(maTematika; diskretuli 
maTematika da algoriT-
mebis Teoria) 
 

(2015-2018) 
 
 

S. rusTavelis  
erovnuli samecniero 

fondi. 
proeqti xorcieldeba  

i. javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis 

saxelmwifo 
universitetis i. vekuas 
saxelobis gamoyenebiTi 
maTematikis institutSi 

T. kucia x. ruxaia 
T. kucia 
l. tibua 
s. fxakaZe 

Ggardamavali proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 

 
 

 gamokvleulia gamoyenebis kontrolis konceptualuri logikis  modelis 

gadaweris logikaSi formalizebis SesaZlo gzebi.    
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II. 1 publikaciebi:  

a) saqarTveloSi 

 monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1.     

Aanotacia 

 

 
saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1. 
 

q. manjgalaZe,  

g. soxaZe, 

o. furTuxia. 

gamoyenebiTi 
statistikis 
safuZvlebi 

Tbilisis 
universitetis 
gamomcemloba 

344 

Aanotacia 

saxelmZRvanelo gankuTvnilia im studentebisaTvis, romlebic gadian gamoyene-
biTi statistikis kurss. misi sxvadasxva nawilebi SeiZleba leqciebis kursad 
gamodges rogorc maTematikuri specialobis studentebisaTvis, ise aramaTemati-

kuri mecnierebebis Semswavleli studentebisaTvisac. 

 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

2. 
 

g. lobJaniZe,  

n. mWedliSvili, 

 n. sxirtlaZe,  

T. jangvelaZe 

prekalkulusi Tbilisi, 
kavkasiis 

universiteti 

203 

 

anotacia 

saxelmZRvaneloSi gadmocemulia ariTmetikis ZiriTadi kanonebi, umartives ric-

xviT funqciaTa Tvisebebi, gantolebaTa da utolobaTa amoxsnadobasTan dakavSire-

buli sakiTxebi, maTematikuri induqciis principi da logikis sawyisebi. TiToeuli 
paragrafis bolos mocemulia Teoriuli kiTxvebi da praqtikuli savarjiSoebi 

damoukidebeli muSaobisaTvis. 

 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

3. 
 

g. lobJaniZe,  

n. mWedliSvili, 

 n. sxirtlaZe,  

T. jangvelaZe 

kalkulusi Tbilisi, 
kavkasiis 

universiteti 

396 

 

anotacia 

saxelmZRvanelo moicavs maTematikuri analizis sakvanZo sakiTxebs. wignSi gadmo-
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cemul Teoriul masalas Tan axlavs araerTi sailustracio magaliTi detaluri 

amoxsniTurT. TiToeuli paragrafis bolos mocemulia Teoriuli kiTxvebi da 

praqtikuli savarjiSoebi damoukidebeli muSaobisaTvis. 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

4. 
 

g. lobJaniZe,  

n. mWedliSvili, 

 n. sxirtlaZe,  

T. jangvelaZe 

wrfivi algebra Tbilisi, 
kavkasiis 

universiteti 

154 

 

anotacia 

saxelmZRvanelo moicavs wrfivi algebris sakvanZo sakiTxebs. wignSi gadmocemul 
Teoriul masalas Tan axlavs araerTi sailustracio magaliTi detaluri amoxsni-

TurT. TiToeuli paragrafis bolos mocemulia Teoriuli kiTxvebi da praqtikuli 

savarjiSoebi damoukidebeli muSaobisaTvis.  
 

 krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1. 
 

    

 

 
 statiebi  
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebu-
lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1. 
 

T. vaSaymaZe To Some problems for

Thermo-Dynamic Elastic 

Multilayer Thin-Walled 

Structures//Proceedings 

of TICCSAM- 2015 

ISBN 978-9941-

457-15-9 

Tbilisi, 
gamomcemloba

”nekeri” 

12 

anotacia 

formulirebulia da gamokvleulia zogierTi  Ria  problema, dakavSirebuli 

Txel-kedlovani garemos  orfenovani da mravalfenovani stuqturebis Sesabamis    

arawrfiv modelebTan eleqtrogamtari an forovani an blanti   Termo-dinamiuri 

drekadi narevis SemTxvevaSi. am tipis modelebi Seesabameba ilia vekuas kerZo 

warmoebulian diferencialur gantolebaTa sistemas sawyisi N=0,1 miaxloebis 

SemTxvevaSi.   

2. 
 

T. vaSaymaZe polinomTa namrav-
lis operaciaTa 

ricxvis Sefasebis 
axali algoriTmi 

//saqpatenti 

deponirebis 

mowmoba 6353, 

25.09.2015 
 

mcxeTa, 

saqarTvelo, 
saqpatenti 

 

6 
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anotacia 

ganxilulia polinomTa namravlis gamoTvlebis sirTulis  sakiTxi. agebulia 

axali algoriTmi, romelic saWiroebs (n+1)(n+2)/2  gamravlebis operacias. ganxi-

lulia SemTxvevac, rodesac polinomebi sxvadasxva xarisxisaa da daTvlilia 

Sesabamisi saWiro raodenoba gamravlebis operaciisa.  

3. 
 

e. nadaraia,  

g. soxaZe 

On Functionals of a 

Density// Proceedings of 

A. Razmadze 
Mathematical Institute 

168 (2015) Tbilisis 
universitetis 
gamomcemloba 

 

11 

anotacia 

ganxilulia albaTuri ganawilebis simkvrivis zogadi funqcionali. funqcio-
naluri sivrcis terminebSi mocemulia aseTi funqcionalis Sefasebis proce-
dura. damtkicebulia Zaldebulebisa da asimptoturi normalurobis Tvisebebi. 

4. 
 

d. gogolaSvi-

li, 

a. tyeSelaSvi-

li, 

g. soxaZe.  
 

On a Representation of  

the Solutions of a Sec–
ond-Order Differential 
Equations with Random 
Coefficients// Reports of 
Enlarged Session of the 
Seminar of I. Vekua 
Institute of Applied 
Mathematics   

29 (2015) 
 

Tbilisis 
universitetis 
gamomcemloba 

 

7 

anotacia 

ganxilulia meore rigis Cvelebrivi wrfivi diferencialuri gantolebebi 
SemTxveviTi koeficientebiT. naCvenebia, rom garkveul bunebriv pirobebSi, 
aseTi gantolebis amonaxsni warmodgeba, rogorc dalecki-skoroxodis ganzo-
gadoebuli stoxasturi integrali. 

5. 
 

t. buaZe, 

z. xeCinaSvili, 

g. soxaZe 
 
 

On a Fernique-Skoro–
khod type Integrals// 
Reports of Enlarged 
Session of the Seminar 
of I. Vekua Institute of 
Applied Mathematics 

29 (2015) 
 

Tbilisis 
universitetis 
gamomcemloba 

 

6 

anotacia 

cxadi saxiT gamoTvlilia erTi specialuri tipis integrali. es integrali 
xSirad gvxvdeba stoqastur analizSi da kargadaa cnobili fernikisa da 

skoroxodis Sefasebebi misTvis. 

6. 
 

p. babilua, 

e. nadaraia, 

g. soxaZe. 
. 

About Functionals of 

Gasser-Muller Estima–

tors//Reports of Enlar–

ged Session of the Sem–
inar of I.Vekua Institute 
of Applied Mathematics 

29 (2015) 
 

Tbilisis 
universitetis 
gamomcemloba 

 

11 
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anotacia 

gamokvleulia gaser-miuleris tipis regresiis funqciis integraluri 
funqcionalebis Sefasebis sakiTxi. miRebulia “Casmis” tipis Sefasebis 
asimptoturi Sefasebebi da krebadobis rigi. 

7. 
 

a. xaraziSvili 
 
 

A partition of an 
uncountable solvable 
group into three 
negligible subsets// 
Bulletin of TICMI 

 19, no. 1 (2015) 
 

Tbilisis 
universitetis 
gamomcemloba 

 

7 

Aanotacia 

wertilovani simravleebis meTodebis gamoyenebiT Seswavlilia e.w. 
ugulebelyofadi simravleebi araTvlad komutatiur da amoxsnad jgufebSi. 

8. 
 

p. dvaliSvili, 

n. gorgoZe, 

T. TadumaZe. 
 

 

Variation formulas of 

solution for neutral 

functional-differen-

tial equations with 

regard for the delay 

function perturbation 

and the continuous 

initial condition// 

Mem. Differential 

Equations Math.Phys. 

64 (2015 ) Tbilisis 
universitetis 
gamomcemloba 

 

6 

anotacia 

miRebulia amonaxsnis variaciis wrfivi warmodgenebi (variaciis formulebi) 

sawyisi monacemebis SeSfoTebebis mimarT.    

9. 
 

p. dvaliSvi-

li, 

T. TadumaZe. 
 

 
 
 

On the well-posedness 
of the Cauchy problem 
for differential equa-
tions with distributed 
prehistory considering 
delay function perturba-

tions//Proc. of  A. Raz-

madze Ins. of  Math. 

   169 (2015)   
 

 

Tbilisis 
universitetis 
gamomcemloba 

 

17 

anotacia  
damtkicebulia Teoremebi amonaxsnis uwyvetobis Sesaxeb sawyisi monacemebisa da 

marjvena mxaris SeSfoTebebis mimarT.   
10. 
 

T. TadumaZe 
 

 
 
 
 

Inverse problem about 

transition in a fixed 

point for linear neutral 

functional differential 

equations//Sem.I.Vekua 

Inst. Appl. Math. Rep.  

41 (2015) Tbilisis 
universitetis 
gamomcemloba 

 

4 

anotacia  

moyvanilia wertilSi gadasvlis Sebrunebuli amocanis miaxloebiT amoxsnis 

algoriTmi. 
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11. 
 

T. TadumaZe, 

a. naSavi 

 

 

 

 

On the representations 

of sensitivity coeffi-

cients for nonlinear 

delay functional diffe-

rential equations with 

the discontinuous ini-

tial condition//  

International 

Workshop on the 

Qualitative Theory of 

Differential Equations  

(http://www.rmi.

ge/eng/QUALIT

DE-

2015/workshop_ 

2015.htm) 

 

 

 

 

eleqtronu-
li versia 

 

 

 

 

4 

anotacia 

uwyveti sawyis funqciebisa  da zomadi marTvebis klasSi miRebulia sensitiuro-

bis koeficientis wrfivi warmodgena sawyisi monacemebis SeSfoTebebis mimarT. 

12. 
 

g. kapanaZe On one problem of the 
plane theory of elasticity 
for a circular domain 
with a rectangular hole  

//Proceedings of 

A. Razmadze Mathe-

matical Institute  

168 (2015) Tbilisis 
universitetis 
gamomcemloba 
 

10 

anotacia 

Seswavlilia drekadobis brtyeli Teoriis amocana marTkuTxovani xvrelis mqone 

wriuli arisaTvis. amocanis amosaxsnelad gamoyenebulia konformul asaxvaTa da 

analizur funqciaTa Teoriis meTodebi.  dadgenilia Zabvebis koncentraciis 

suraTi kuTxeebis wveroTa maxloblobaSi.   

13. 
 

T. meunargia Neutral surfaces of a non-

shallow shells//Reports of 
Enlarged Sessions of the 
Seminar of I. Vekua Insti-
tute of Applied Mathe-
matics                    

29 (2015) Tbilisis 
universitetis 
gamomcemloba 

 

4 

anotacia  

ilia vekuas mier Seswavlili iyo drekad garsebSi e.w. neitraluri zedapiris 

arsebobis sakiTxi, roca es zedapiri warmoadgenda garsis Suazedapirs. mocemul 
amocanaSi neitralur zedapirad ganixileba Sua zedapiris ekvidistanturi 

zedapirebi.   

14. 
 

T. meunargia Generalization of  I. Ve-
kua reduction method for 
Physically and geometri-
cally non-linear and Non-

shallow shells//Applied 
Mathematics, Informatics 
and Mechanics 

20, no.1 (2015) Tbilisis 
universitetis 
gamomcemloba 

 

11 
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anotacia  

ilia vekuas mier SemoTavazebuli iyo wrfivi da damreci garsebis dazustebuli 

Teoriis agebis zogadi meTodi. am meTodis gamoyenebiT SesaZlebeli gaxda 
geometriulad da fizikurad aradamreci garsebis arawrfivi Teoriis ganto-

lebaTa sruli sistemis miReba. 

15. o. Wkadua, 
d. natroSvi-
li 

Localized boundary-do-
main integral equations 
approach for Robin type 
problem of the theory of 

piezo-elasticity for in–

homogeneous solids// 
Memoirs on Differential 

Equations and Mathe–
matical Physics 

65 (2015) Tbilisis 
universitetis 
gamomcemloba 

 

45 

anotacia 

naSromSi Seswavlilia drekadobis samgamzomilebiani Teoriis  robinis tipis 

amocana araerTgvarovani piezoeleqtruli sxeulebisaTvis, rodesac materialu-

ri parametrebi sivrculi cvladis funqciebia. gamokvleulia amonaxsnis  erTad-

erTobis sakiTxi da damtkicebulia amonaxsnis arsebobis Teorema sobolev-

slobodeckis funqciur sivrceebSi ganzogdebuli sasazRvro-sivrculi integra-

luri gantolebebis meTodiT, romelic efuZneba viSik-eskinis Teorias.   

16. 
 

g. fanculaia Solovay model and dua-
lity principle between 
the measure and the 
baire category in polish 
topological vector space 
H(X,s, µ) 
//Reports of Enlarged 
Session of the Seminar 
of I. Vekua Institute of 
Applied Mathematics 

29 (2015) Tbilisis 
universitetis 
gamomcemloba  

4 

anotacia 

soloveis  modelSi naCvenebia, rom  sruldeba oradulobis principi  zomasa da  

kategorias Soris  Semdeg  winadadebasTan mimarTebiT – ’’veqtor-funciis yoveli 
ganzogadoebuli integralis gansazRvris are  aris pirveli kategoriis 

simravle’’.   

17. 
 

g. fanculaia, 

T. qiria. 
 

On statistical structures 
in a polish non-locally-
compact group admitt-
ing an invariant metric// 
Proceedings of A. Raz-
madze Mathematical 
Institute 

168 (2015)  Tbilisis 
universitetis 
gamomcemloba 

11 

anotacia 

invariantuli metrikiT aRWurvil polonur aralokalurad-kompaqtur jgufebze 

agebulia  arsebiTad  axali klasi statistikuri struqturebisa,  romelTac 
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gaaCniaT ucnobi parametris obieqturi da Zlierad obieqturi Zaldebuli  

Sefasebebi. agebulia sustad gancalebadi statistikuri  struqturis  iseTi 

magaliTi, romlisTvisac  Zaldebuli Sefasebis  arsebobis sakiTxi  gadauWrelia 

(ZF) & (DC)  aqsiomaTa sistemaSi.   

18. 
 

d. Sulaia, 
d.gulua, 
m. bibiluri 

On one Singular In- teg-
ral Equation  Arising 
from the Radiative  

Transfer Rheory// 
Bull-etin of the 
Georgian Na-tional 
Academy of  Sciences  

9, no. 1 

(2015) 

saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuli 
akademiis 

gamomcemloba 

6 

Aanotacia 

naSromSi Seswavlilia gamosxivebis gadatanis Teoriidan warmoqmnili erTi 
integraluri gantolebis amoxsnadobis aucilebeli da sakmarisi pirobebi 
helderis klasSi.    

19. 
 

T. jangvelaZe On Two Systems of 
Nonlinear Partial Diff-
erential Equations// 
Reports of Enlarged 
Sessions of the Semi-
nar of I. Vekua Institu-
te of Applied Mathe-
matics                    

29 (2015) Tbilisis 
universitetis 
gamomcemloba 

4 

anotacia 

ganxilulia ori tipis arawrfivi kerZowarmoebulebiani diferencialuri gan-

tolebaTa sistema. Seswavlilia sawyis-sasazRvro amocanis amonaxsnis zogierTi 

Tviseba da miaxloebiTi amoxsna. 

20. 
 

T. jangvelaZe Investigation and App-
roximate Resolution of  
One Nonlinear Integro-
Differential Parabolic 
Equation//Abstracts of 
International Workshop 
on Qualitative Theory 
of Differential Equa-
tions                 

(http://www.r

mi.ge/eng/QU

ALITDE-

2015/worksho

p_ 2015.htm) 

eleqtronuli 
versia 

 

 

 

 

4 

anotacia  

paraboluri tipis erTi arawrfivi integro-diferencialuri gantolebisaTvis 

Seswavlilia sawyis-sasazRvro amocanis calsaxad amoxsnadoba da Sesabamisi 

naxevrad-diskretuli da sxvaobiani sqemebis krebadoba.   

21. 
 

T. jangvelaZe Long-Time Behavior 
of Solution and 
SemiDis-crete Scheme 
for One Nonlinear 
Parabolic Integro-
Differential Equation// 
Proc. A. Razmadze 
Math. Inst. 

168 (2015) 
 

 

Tbilisis 
universitetis 
gamomcemloba 

13 
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anotacia 

erTi arawrfivi paraboluri tipis integro-diferencialuri gantolebisTvis 

Seswavlilia naxevrad-diskretuli sqema da amonaxsnis asimptoturi yofaqceva 

droiTi cvladis usasrulod zrdisas. ganxilulia sawyis-sasazRvro amocana 

Sereuli sasazRvro pirobebiT. yuradReba gamaxvilebulia adre Seswavlilze 

ufro farTo klasis arawrfivobis SemTxvevaze. ganxiluli modeli dafuZnebu-

lia maqsvelis gantolebaTa sistemaze, romlis saSualebiTac aRiwereba garemoSi 

eleqtromagnituri velis gavrcelebis procesi.  

22. 
 

j. anTiZe 
 
 
 
 

One approach on progr-
amming of some large 
volume projects// Proc-
eedings of TICCSAM- 
2015 

ISBN 978-
9941-457- 
15-9 

Tbilisi, 
Ggamomcemloba 

”nekeri”  

4 

anotacia 

SemoTavazebulia axali midgoma didi moculobis proeqtebis da programebi-
saTvis. igi mniSvnelovnad amartivebs zogierTi didi moculobis proeqtebis 
daprogramebas, rogoricaa, magaliTad, bunebrivi enebis kompiuteruli 
modelireba.  

23. 
 

i. cagareli, 

l. biwaZe   

Solutions of BVPs in the 
fully Coupled Theory of 
Elasticity for  a  Sphere  
with Double Porosity// 
Bulletin of  TICMI 

19, no. 1 
(2015) 

Tbilisis 
universitetis 
gamomcemloba 

10 

Aanotacia 

naSromSi cxadad, absoluturad da Tanabrad krebadi mwkrivebis saxiT,  amox-
snilia Ddrekadobis bmuli Teoriis statikis dirixles da neimanis tipis 
sasazRvro amocanebi orgvari forovnobis mqone sferosaTvis.   

24. 
 

l. biwaZe   The Boundary Value 
Problems of the fully 
Coupled Theory of Ela-
sticity  for Solids with 
Double Porosity for 
Half-plane//Seminar of 
I.Vekua Institute of 
Applied  Mathematics, 
Reports 

41 (2015) Tbilisis 
universitetis 
gamomcemloba 

12 

Aanotacia 

naSromSi, furies meTodis gamoyenebiT, orgvari forovnobis mqone naxevar-
sibrtyisaTvis amoxsnilia Ddrekadobis bmuli Teoriis ZiriTadi sasazRvro 
amocanebi kvadraturebSi.  

25. 
 

l. biwaZe   Fundamental Solution in 
the Fully Coupled Theory 
of elasticity for Solids 
with Double Porosity 
//Seminar of I.Vekua    
Institute of Applied  
Mathematics, Reports  

41 (2015) Tbilisis 
universitetis 
gamomcemloba 

14 
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Aanotacia 

naSromSi ganxilulia drekadobis brtyeli bmuli Teoriis gantolebebi orgvari 

foro-vnobis  mqone sxeulebisaTvis. miRebulia amonaxsnis fundamenturi da 

singularuli matricebi, agebulia moculobiTi, martivi da ormagi fenis 

potencialebi. 

26. 
 

n.ziraqaSvili Formulation of fictiti-

ous load method in sys-

tem polar coordinate for 

elasticity problems// 
Reports of Enlarged 
Sessions of the Seminar 
of I. Vekua Institute of 
Applied Mathematics    

29 (2015) Tbilisis 
universitetis 
gamomcemloba 

4 

anotacia 

statiaSi drekadobis Teoriis sasazRvro da sasazRvro-sakontaqto amocanebis 

amosaxsnelad formulirebulia sasazRvro elementTa meTodi, kerZod fiqtiuri 

datirTvis meTodi, polarul koordinatTa sistemis sakoordinato RerZebiT  

SemosazRvruli arisaTvis. ricxviTi amonaxsni igeba martivi singularuli 

amocanis winaswar miRebuli iseTi  analizuri amonaxsnis safuZvelze, romelic  

konturis yovel elementze akmayofilebs mocemul sasazRvro pirobebs.  

27. 
 

z. kiRuraZe, 

m. krawaSvili 
 

 

On One Two-Dimen-
sional Model Based on 
Maxwell System// Rep-
orts of Enlarged 
Sessions of the Seminar 
of I. Vekua Institute of 
Applied Mathematics               

29 (2015) Tbilisis 
universitetis 
gamomcemloba 

4 

anotacia 

ganxilulia erTi organzomilebiani arawrfivi kerZowarmoebulebiani integro-

dierencialuri gantoleba. Seswavlilia dirixles sawyis-sasazRvro amocana 

erTgvarovani sasazRvro pirobebiT. gamokvleulia amonaxsnis asimptoturi 

yofaqceva droiTi cvladis usasrulo zrdisas. dadgenilia stabilizaciis rigi.   

28. 
 

z. kiRuraZe, 

m. krawaSvili 

 

On One Two-Dimensi-
onal Nonlinear Integro-
Differential Equations// 
Abstracts of Internatio-
nal Workshop on Quali-
tative Theory of Dif-
ferential Equations 

QUALITDE-
2015(ISSN 
1512-3391) 

Tbilisis 
universitetis 
gamomcemloba 

4 

anotacia 

ganxilulia erTi organzomilebiani kerZowarmoebulebiani gasaSualebuli  

integro-diferencialuri gantoleba, romelic aRwers eleqtromagnituri velis 

garemoSi gavrcelebis process. gamokvleulia Sesabamisi sawyis-sasazRvro 

amocanis amonaxsnis asimptoturi yofaqceva rodesac t . dadgenilia 

stabilizaciis rigebi sxvadasxva funqcionalur sivrceebSi.  



 

45      89-dan 

29. 
 

a. papukaSvili, 

j. rogava, 

z. vaSakiZe 
 
 

On one numerical met-

hod of research of the 

stress-deformed condition 

of some multy-structures 

with difficult geometry// 
Proceedings of TICCSAM- 
2015 

ISBN 
978-9941-
457-15-9 

Tbilisi, 
Ggamomcemloba 

”nekeri”  

7 

anotacia 

naSromSi ricxviTi meTodebiT Seswavlilia rTuli geometriis mqone zogierTi  

„xidis formis“ multistruqturis daZabul-deformirebuli mdgomareoba. 

gamowerilia saTvleli algoriTmebi, Seqmnilia programuli saSualebebi 

programaTa sistema Matlab -Si da Catarebulia ricxviTi eqsperimentebi.    

30. 
 

T. SavaZe 

 

 

On estimation of the 

increment of solution for 

a controlled functional 

differential equation con-

sidering delay parameter 

perturbation //Sem. I. 

Vekua Inst. Appl. Math. 

Rep.  

41 (2015) Tbilisis 
universitetis 
gamomcemloba 

4 

anotacia 

dadgenilia amonaxsnis nazrdis rigi mcire parametris mimarT. nazrdis 

mniSvneloba gamoTvlilia sawyis momentSi. 

31. 
 

n. xatiaSvili, 

v. axobaZe,   

q. firumova, 

i. xatiaSvili 

 

simsivnuri cilebis 
gavlena sisxlis na-

kadze//i. vekuas saxe-
lbis gmi seminaris 
gafarToebuli 
sxdomebis moxsene-
bebi 

29 (2015) Tbilisis 
universitetis 
gamomcemloba 

4 

Aanotacia 

naSromSi gamokvleulia simsivnis ujredebis da proteinebis raodenobis gavlena 

sisxlis nakadze mcire arteriolebSi. simsivnuri cilebi cvlian sisxlis 

siblantes da simkvrives. naCvenebia, rom rodesac es parametrebi izrdeba, 

Jangbadis moxmareba klebulobs.  

32. 
 

n. xatiaSvili, 

v. axobaZe,   

q. firumova 
 
 

adamianis organizmSi 
kristalizaciis 
procesTan 
dakavSirebuli 
zogierTi aTologiis 

Sesaxeb//i.vekuas saxe-
lobis gmi  seminaris 
gafarToebuli sxdo-
mebis moxsenebebi 

29 (2015) Tbilisis 
universitetis 
gamomcemloba 

4 

anotacia 

naSromSi mocemulia naRvlis buStSi kenWebis formirebis maTematikuri modeli. 
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procesi aRwerilia reaqcia–difuziis arawrfivi gantolebiT Sesabamisi sawyis – 

sasazRvro pirobebiT. amonaxsnebi miRebulia cxadi saxiT. moyvanilia ricxviTi 

magaliTebi.  

33. 
 

n. xatiaSvili, 

v. axobaZe,   

d. gamrekeli 
 

qvanturi biofizikis 
ramdenime aspeqtis Se-

saxeb//i. vekuas saxe-
lobis gmi seminaris 
gafarToebuli sxdo-
mebis moxsenebebi 

29 (2015) Tbilisis 
universitetis 
gamomcemloba 

4 

Aanotacia 

naSromSi maTematikuri modelirebis TvalsazrisiT ganxilulia Tavisufali 

radikalebis oqsidaciis procesi cocxal organizmSi. procesi aRiwereba 

semionovis arawrfivi gantolebiT Sesabamisi sawyisi pirobebiT. erTganzomile-

bian SemTxvevaSi miRebulia zusti amonaxsnebi. mocemulia ricxviTi magaliTebi.                                         
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II. 2. publikaciebi: 

b) ucxoeTSi  

monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1. 
 

Kachiashvili K.J., 

Melikdzhanian D.I.,  
Prangishvili A.I. 

Computing Algorithms 

for Solutions of Prob–

lems in Applied Mathe–

matics and Their Stan–

dard Program Realiza–
tion.Part 1-Deterministic 

Mathematics, Part 2- 
Stochastic Mathematics 

Nova Science 
Publishers, Inc., New 

York 

730  

Aanotacia 

mraval saxelmZRvaneloSi da sacnobaro wignSi mocemulia gamoTvliTi maTe-
matikis algoriTmebi, romlebic gaTvaliswinebulia xeliT gamoTvlebisaTvis 
kalkulatorze. monografiaSi aris mocemuli avtorebis mier mravali wlis 
manZilze Seqmnili ekonomiuri, optimaluri da maRali sizustis algoriT-
mebi kompiuterze realizaciisaTvis. mocemulia agreTve am algoriTmebis 
programuli realizacia procedurebis saxiT. I nawilSi mocemulia 
algoriTmebi maTematikis Semdegi dargebidan: wrfivi algebra, mwkrivebi da 
polinomebi, arawrfivi gantolebebi da eqstremumebi, funqciebis interpola-
cia da aproqsimacia, diferencireba da integreba, funqciebis gamoTvla, di-
ferencialuri gantolebebis amoxsna, ricxviTi meTodebi geometriaSi. II na-
wilSi mocemulia algoriTmebi maTematikis Semdegi dargebidan: albaTobis 
Teoria da maTemaTikuri statistika, zogierTi damatebiTi problema, formu-
lebis gamoyvana da Teoremebis damtkiceba, formulebisa da algoriTmebis 

programuli realizacia.   

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

2. 
 

T. Jangveladze, 
Z. Kiguradze,  
B. Neta  

Numerical Solution of 
Three Classes of 
Nonlinear Parabolic 
Integro-Differential 
Equations.  

Elsevier, ACADEMIC 
PRESS, ISBN: 978-0-

12-804628-9 

254 

anotacia 

monografia eZRvneba zogierTi tipis arawrfivi integro-diferencialuri mode-

lis ricxviTi amoxsnis sakiTxebs. mocemulia ganxiluli modelebis Sesabamisi 

sawyis-sasazRvro amocanebis zogierTi Tviseba. agebulia da gamokvleulia miax-

loebiTi amonaxsnis moZebnis algoriTmebi. Catarebulia ricxviTi eqsperimente-
bis Sedegebis analizi da moyvanilia Sesabamisi cxrilebi da grafikuli ilus-

traciebi. yoveli Tavis bolos mocemulia komentarebi da bibliografiuli mi-
TiTebebi monografiaSi ganxiluli da msgavsi modelebis kvlevebis Sedegebis 

Sesaxeb. 
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 saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1. 
 

    

anotacia 
   

 
 krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1. 
 

    

Aanotacia 

 
 statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

Ggverdebis 
raodenoba 

1. 

 

G. Jaiani A model of layered pri–

smatic shells// Conti–

nuum Mechanics and 

Thermodynamics 

Online First/ DOI 

10.1007/ s00161-

015-0414-9, 2015 

Springer 20 

anotacia 

statia eZRvneba fenovani prizmuli garsebis erT models, agebuls statiaSi Se-

moTavazebuli midgomiT, romelic arsebiTad gansxvavdeba fenovani da laminirebuli 

struqturebis modelebis agebis cnobili midgomebisgan. i. vekuas ganzomilebis 
reduqciis meTodis modificirebiT agebulia fenovani prizmuli garsebis ierarqiu-

li modelebi. agebuli modelis upiratesoba isaa, rom sasazRvro amocanebi ixsneba 

TiToeuli fenisaTvis cal–calke, amasTan, meore fenidan dawyebuli gamoyenebulia 

wina fenisaTvis miRebuli amonaxsni. magaliTisaTvis, ganxilulia kerZo saxis 

deformacia da Sesabamisi sasazRvro amocana amoxsnilia cxadi saxiT. 

2. 

 

G. Jaiani Differential Hierarchical 

Models for Elastic Pris–

matic Shells with Micro–

temperatures// ZAMM–  
Z. Angew. Math. Mech. 

v. 95 (1), 2015, 

DOI 10.1002/ 

zamm.201300016 

WILEY-VCH 

Verlag GmbH & 

Co. KGaA, 

Weinheim 

28 

Aanotacia 

i. vekuas ganzomilebis reduqciis meTodis gamoyenebiT agebulia ierarqiuli modele-

bi erTgvarovani, izotropuli cvladi sisqis prizmuli garsebisaTvis mikrotempe-

raturiT. gansakuTrebuli yuradRebaa gamaxvilebuli wamaxvilebul prizmul gar-

sebze. 
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3. 

 

G. Jaiani,  

L. Bitsadze 

On basic problems for 

elastic prismatic shells 

with microtemperatu–

res// ZAMM - Z. Angew. 

Math. Mech.   

DOI 10.1002/ 

zamm.201400172, 

2015 

WILEY-VCH 

Verlag GmbH & 

Co. KGaA, 

Weinheim 

8 

anotacia 

ierarqiuli modelebis nulovan miaxloebaSi ganxilulia erTgvarovani izotro-

puli mudmivi sisqis, magram, sazogadod, gaRunuli piriTi zedapirebiT, prizmuli 

garsi mikrotemperaturiT. ZiriTadi sasazRvro amocanebisaTvis damtkicebulia 
arsebobis da erTaderTobis Teoremebi sazRvrad Caketili konturis mqone Semosaz-

Rvruli da SemousazRvravi areebis SemTxvevaSi. miTiTebulia sasazRvro amocanebis 

cxadad da ricxviTi meTodebiT amoxsnis gzebi. 
4. 
 

N. Chinchaladze On a Mathematical Prob-
lem of Cusped Double-

Layered Plates// PAMM 

 

15,  Issue 1 (2015) WILEY-VCH 
Verlag GmbH & 
Co. KGaA, 
Weinheim 
http://onlinelibrar
y.wiley.com/doi/1
0.1002/pamm.v15
.1/issuetoc  

2 

anotacia 

naSromi eZRvneba iseTi gadagvarebul kerZowarmoebulian gantolebaTa sistemis 

gamokvlevas, romelic miiReba drekadi orfenovani wamaxvilebuli prizmuli 
garsebis Seswavlisas.  

5. 
 

Dochviri B., 
Tkemaladze G., 
Sokhadze G. 

A New Approach to the 

Estimation of the Para–
meters of the Michaelis-

Menten Equation// Open 
Journal of Biochemistry  

2, no 1 (2015) UK 
Scientific Online 

Publishing 

7 

anotacia 

mocemulia mixaelis-mentenis gantoleba ucnobi koeficientebiT. ganxilulia am 
koeficientebis saukeTeso Sefasebis amocana. miRebuli procedura aumjobesebs 

yvela, aqamde cnobil, midgomas.   

6. 
 

Бабилуа П., 

Надарая Э., 

Сохадзе Г. 

Об интегральной ква–

дратической мере рас–

хождения двух ядер–

ных оценок Бернулли–

евских функций регре–

ссии//Ukrainian Mathe–
matical Journal  

 

 67,  Issue 1 (2015) Ukraine, 
Institute of 

Mathematics 

15 

anotacia 

bernulis tipis regresiis funqciis ori gulovani SefasebisaTvis gamokvleulia 
am SefasebaTa integraluri kvadratuli gadaxris asimptoturi Sefasebebi da 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pamm.v15.1/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pamm.v15.1/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pamm.v15.1/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pamm.v15.1/issuetoc
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maTi gamoyenebebi HhipoTezebis SemowmebisaTvis. 

7. 
 

Arabidze D., 
Babilua P., 
Nadaraya E., 
Sokhadze G., 
Tkeshelashvili A. 

Integral Functionals of 
the Gasser-Muller Regre- 

ssion Function// Ukraini-
an Mathematical Journal 

67,  Issue 4 (2015) Ukraine, 
Institute of 

Mathematics 

11 

anotacia 

Seswavlilia gaser-miuleris tipis regresiis funqciis integraluri funqcio–
nalebis asimptoturi Tvisebebi, im SemTvevisaTvis, roca gamoiyeneba “Casmis” tipis 

Sefaseba.   

8. 
 

Babilua P., 
Nadaraya E., 
Sokhadze G. 

On Limit Properties of 
Maximal Likelihood Esti-
mators in a Hilbert Space 

// Georgian Mathematical 
Journal 

22, Issue 2 (2015) Germany, 
De Gruyter 

7 

anotacia 

usasrulganzomilebian hilbertis sivrceSi ganxilulia maqsimaluri dasaje-
robis Sefasebis asimptoturi Tvisebebi. e.w. “regularobis” pirobebSi damtkice-

bulia Sefasebis Zaldebuleba da asimptoturad normaluroba. 

9. 
 

G. Gat, 
U. Goginava  

Almost Everywhere 
Strong Summability of 
Double  Walsh-Fourier  
Series// Journal of 
Contemporary Mat-
hematical Analysis  

50, 1 (2015) 

 

Allerton Press 14 

anotacia 

Ddamtkicebulia, rom ormagi furie-uolSis mwkrivebis marcinkieviCis Zlieri  
saSualoebi maCvenebliT 2 TiTqmis yvelgan krebadia.   

10. K. Kachiashvili Constrained Bayesian 
Method for Testing 
Multiple Hypotheses in 
Sequential Experiments// 
Sequential Analysis: 
Design Methods and 
Applications  

34, Issue 2, DOI: 
10.1080/07474946.20

15.1030973 

Taylor & 
Francis Group, 
London, UK 

15 
 

anotacia 

mravlobiTi hipoTezebis Semowmebis mimdevrobiTi meTodi, dafuZnebuli pirobiTi 
baiesis meTodze, aris damuSavebuli. is akontrolebs ojaxuri tipis pirveli da 
meore tipis Secdomebs ufro zustad, vidre bonferonis, urTierT kveTis an sxva 
arsebuli meTodebi. axali meTodi aRemateba arsebul meTodebs imiT, rom is 
mniSvnelovnad mcire dakvirvebis Sedegebs saWiroebs igive simZlavris 
gadawyvetilebebis misaRebad.   

11. K. Kachiashvili, 
D.Melikdzhanian  

Software for statistical 
hypotheses testing// 
International Journal of 
Modern Sciences and 

2, Issue 4 (2015), 
ISSN 2349-3755 

Inc, Scottsdale, 
Arizona,U.S.A 

19 
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Engineering Technology 
(IJMSET). Available at 
https://www.ijmset.com/c
urrent-issue.html     

Aanotacia 

damuSavebulia originaluri, martivi da gamosayeneblad mosaxerxebeli programu-
li paketi statistikuri hipoTezebis Sesamowmeblad. is aris Seqmnili gamoyenebi-
Ti statistikaSi da kompiuterul teqnikaSi araprofesionali momxmareblisaTvis. 
aRwerilia paketis Taviseburebebi, romlebic mas ganasxvaveben arsebuli sxva 
analogiuri paketebisagan. mocemulia praqtikuli magaliTebis gamoTvlis Sedege-
bi, romlebic aCveneben paketSi realizebuli algoriTmebis da meTodebis 
originalurobas da efeqturobas. 

12. 
 

S. Futatani,  
W. Horton,  
L.Z. Kahlon,  
T.D. Kaladze 

Rossby-Khantadze elec-
tromagnetic planetary wa- 
ves driven by sheared zo-
nal winds in the E-layer 
ionosphere // Physics of 
Plasmas 

 1 (2015) AIP Publishing 7 

Aanotacia 

Catarebulia eleqtromagnituri rosbi – xanTaZis planetaruli talRebis zona-
lur nakadTan arawrfivi urTierTqmedebis ricxviTi gaTvlebi sustad ionizebul 
ionosferos E-SreSi. naCvenebia, rom arawrfivi grigaluri struqturebi erTgva-
rovan zonalur nakadTan urTierTqmedebis dros inarCuneben mdgradobas, maSin 
roca wanacvlebuli zonaluri nakadis urTierTqmedebis dros iSlebian mcire 
zomis grigalur struqturebad. naCvenebia grigalebTan dakavSirebuli garemos 
nivTierebis gadatanisa da magnituri velis generaciis  SesaZlebloba. naSromi 
aRniSnavs, rom zonaluri nakadi aris grigalur struqturebis energetikuli 
mkvebavi.   
 
13. 
 

L.Z. Kahlon,  
T.D. Kaladze 

Generation of zonal flow 
and magnetic field in the 
ionospheric E-layer// Jou-
rnal of Plasma Physics 
 

 5 (2015)  Cambridge 
University Press 

12 

Aanotacia 

Mmimoxilulia zonaluri nakadisa da magnituri velis generacia Sewyvilebuli 
eleqtromagnituri ultradabali sixSiris talRebiT dedamiwis ionosferos E-
SreSi. ganxiluli da Seswavlilia Sewyvilebuli Sida gravitaciuli – alfenis, 

rosbi – xanTaZisa da rosbi – alfeni – xanTaZis talRebis gavrcelebis SesaZ–
lebloba. miRebulia am talRebis zonalur nakadTan arawrfivi urTierTqmedebis 
Sesabamisi kerZowarmoebuliani gantolebebi. naCvenebia aseTi mokletalRovani 
turbulentobis aramdgradoba SedarebiT grZeltalRovani zonaluri nakadisa da 
magnituri velis generaciis mimarT. urTierTqmedebis arawrfivi meqanizmi 
efuZneba sami talRis parametrul aramdgradobas, rasac mivyevarT energiis 
gadaqaCvisaken grZeltalRovani aris mimarTulebiT. naCvenebia intensiuri 
magnituri velis generaciis SesaZlebloba.   

14. 
 

M.K. Kachakhidze, 
N.K. Kachakhidze, 
T.D. Kaladze 

A model of the generation 
of electromagnetic emissi-
ons detected prior to eart-

85-86 (2015) ELSEVIER 4 
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hquakes // Physics and 
Chemistry of the Earth 

anotacia   

naSromSi SemoTavazebulia dedamiwis litosferos seismurad lokalizebul 
segmentSi TviTgenerirebadi eleqtromagnituri gamosxivebis originaluri 
modeli. aseTi segmenti ganxilulia rogorc seismuri rxevebiT datvirTuli 
ganawilebuli sistema. modeli amartivebs arawrfivi efeqtebis fizikur analizs 
da xarisxobrivad xsnis Zalian dabali sixSiris eleqtromagnituri talRebis 
generaciis meqanizms miwisZvrebis winare periodSi.   

15. 
 

R. Koplatadze The specific properties of 
solutions of first order 
differential equations 
with several delay argu-
ments//  J. Contemporary 
Math. Anal.  

50, No. 5 (2015) 
 

Germany 

Springer 

8 

anotacia  

pirvli rigis dagvianebul argumentebiani diferencialuri gantolebis 

amoxsnebisaTvis damtkicebulia rxevadobis optimaluri sakmarisi pirobebi. 
miRebuli Sedegebi specifiuria dagvianebul argumentebiani  gantolebebisaTvis da 

ar gaaCnia analogi Cveulebrivi diferencialuri gantolebis SemTxvevaSi.  
16. 
 

R. Koplatadze, 

G. Infante, 

I. Stavroulakis 

Oscillation criteria for 
differential equations with 
several non-monotone ar-

guments//Funkcialaj 

Ekvacioj   

53, No. 3 (2015) Japan 14 

Aanotacia 

dagvianebul argumentebiani diferencialuri gantolebisaTvis Seswavlilia 

amonaxsnebis asimptoturi yofaqceva usasrulobis midamoSi. 

17. 
 

R. Koplatadze, 

A.Domoshnitski 

On higher order genera–

lized Emden-Fowler diff–
errential equation with 
delay argument //Nonli-
near Oscillations  

18, No. 4 (2015) Germany 

 Springer 
 

20 

Aanotacia 

ganxilulia maRali rigis dagvianebul argumentiani emden-fauleris ganzogadoebu-

li diferencialuri gantoleba. dadgenilia usasrulobaSi qrobadi, SemousazRvre-

li da rxevadi amoxsnebis arseboba. garda amisa naCvenebia, rom zogierTi miRebuli 

Sedegi specifiuria ganzogadoebuli diferencialuri gantolebisaTvis. 

18. 
 

C. E. Athanasiadis, 
D. Natroshvili, 

V. Sevroglou,  
I. G. Stratis 

Mixed impedance trans-
mission problems for 
vib-rating layered elastic 
bodies. //Mathematical 
Methods in the Applied 
Sciences.  

wileyonlinelibrary.com  
DOI: 10.1002/mma. 
3295, 2015 

Wiley 31 

anotacia 

talRaTa gabnevis samganzomilebiani amocanebi nawilobriv SefuTuli ubnobriv 
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erTgvarovani da araerTgvarovani drekadi fenovani sxeulebisaTvis daiyvaneba 

Sereul impedansur transmiis amocanebze mdgradi rxevis gantolebebisaTvis.  ubnob-

riv erTgvarovani izotropuli sxeulebisaTis, potencialTa meTodis gamoyenebiT es 

amocanebi dayvanlia ekvivalentur fsevdodiferencialur gantlebaTa sistemaze. 
detaluradaa gamokvleuli Sesabamisi fsevdodiferencialuri operatorebis Tvi-
sebebi da damtkicebulia maTi Sebrunebadoba rxevis parametris nebismieri mniSvne-

lobisaTvis, rac arsebiTia Seqceuli amocanebis SeswavlaSi. statiaSi gamokvleulia 
aseve amonaxsnebis sigluvis Tvisebebi singularobis wirebis maxloblobaSi da 

dadgenlia TiTqmis saukeTeso helderis sigluve. es sigluvis maCvenebeli faqtobri-

vad gansazRvravs Zabvebis singularobis maCveneblebs. aRmoCnda, rom es maCveneblebi 

arsebiTadaa damokidebuli sxeulis materialur parametrebze.   

19. 
 

C.E. Athanasiadi, 
D. Natroshvili, 

V. Sevroglou,  
I. G. Stratis 

A Mixed Impedance Sca-
ttering Problem for Partially 
Coated Obstacles in Two-
Dimensional Linear ElasTi-
city// In: Integral Methods in 
Science and Engineering  

Integral Methods in 
Science and Engineer- 
Ing, Theoretical and 
Computational Advan- 
ces,  C .Constanda, 
A. Kirsch, Eds.,Birk- 
auser, Heidelberg-
New York-Dordrecht- 
Lindin, 2015  

Birkauser, Hei-
delberg-New 
York-ordrecht- 
Lindin 
 
  

13 

Aanotacia 

naSromSi Seswavlilia harmoniuli tlRebis gabnevis organzomilebiani pirdapiri da 
Sebrunebuli amocanebi nawilobriv SefuTuli ubnobriv erTgvarovani drekadi feno-

vani sxeulebisaTvis. pirdapiri amocanisaTvis damtkicebulia amonaxsnis erTader-

Tobis, arsebobis da regularobis sakiTxebi. Semdeg gamokvleulia Sebrunebuli 

amocanis amonaxsnis erTaderToba. kerZod, damtkicebulia, rom SeuRwevadi nawilob-
riv SefuTuli sxeulis geomtriuli forma da sakontaqto zedapirebi calsaxad 

SeiZleba ganisazRvros  talRis kvaliT. damtkiceba emyareba brtyeli talRebisa da 

wertilovani wyaroebisaTvis gmoyvanil integralur Tanafardobebs. naSromSi sai-

lustraciod ganxilulia orfenovani sxeuli, Tumca igive meTodi SeiZleba gamo-

yenebuli iyos mrvalfeniani da aseve samganzomilebiani sxeulebisaTvis.  

20.  
 

M.Kintsurashvili, 
T. Kinia, 
G. Pantsulaia  
 

On objective and strong 
objective consistent esti-
mates of unknown para-
meters for statistical 
structures in a Polish 
group admitting an inva-

riant met-ric// Journal of 
Statistics: Advances in 
Theory and Applications 

13,  No. 2 (2015)  Scientific 
Advances 
Publishers 71/52  
Bhusoli Tola  
Khuldabad 
Allahabad  
211 006 (INDIA) 

15 

anotacia 

invariantuli metrikiT aRWurvil polonur aralokalurad kompaqtur jgufebze 

agebulia arsebiTad axali klasi statistikuri struqturebisa,  romelTac gaaCniaT 

ucnobi parametris  obieqturi da  Zlierad obieqturi   Zaldebuli  Sefasebebi. agebu-

lia  sustad gancalebadi  statistikuri struqturis  iseTi magaliTi, romlisTvisac  
Zaldebuli Sefasebis  arsebobis sakiTxi gadauWrelia (ZF) & (DC) aqsiomaTa 

sistemaSi.  agebulia obieqturi da Zlierad obieqturi  Zaldebuli Sefasebebis mqone  
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statistikuri struqturebis  magaliTebi  kompaqtur  polonur {0,1}jgufSi.   

21. 
 

G. Pantsulaia Infinite-Dimensional 
Mon-te-Carlo 

Integration// Monte Carlo 
Methods and Applications 

ISSN (Online) 1569-
3961, ISSN Print 

0929-9629, 
DOI: 10.1515/mcma-
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21, Issue 4 (2015) 

Walter de Gruyter 
GmbH Genthiner 

Strasse 13  
D-10785 Berlin, 

Germany   

17 

anotacia 

R  sivrcis  usasruloganzomilebiani  marTkuTxedis  sasrul qvesimravleTa  zrda-
di  uniformulad ganawilebuli  mimdevrobebis  Tvisebebis gamoyenebiT  dafuZnebu-

lia  usasruloganzomilebiani monte-karlos integrireba da  miRebulia  usasrulo-

ganzomilebiani gaZlierebuli  kanonis tipis Teoremebi. erTeulovan intervalze gan-
sazRvruli uniformuli mimdevrobebis Tvisebebis gamoyenebiT mocemulia kolmogo-

rovis did ricxvTa gaZlierebuli kanonis axali damtkiceba.  
22. G. Pantsulaia On structure of uniformly 

distributed  sequences in 
[−1/2,1/2] from the point 
of view of shyness 

http://arxiv.org/abs/1
506.07009 
 

 

Cornely 

University 

Library, USA 

11 

 anotacia 

[ 1/ 2,1/ 2]  intervalze uniformulad ganawilebuli  mimdevrobebis  struqtura  Ses-

wavlilia haaris  nul simravlis  TvalsazrisiT da dadgenilia, rom is warmoadgens  

haaris nul simravles R sivrceSi. aseve naCvenebia, rom soloveis modelSi,   

[ 1/ 2,1/ 2]  intervalze uniformulad (moduliT 1) ganawilebuli mimdevrobebi  

warmoadgenen  haaris nul simravlis  damatebas R sivrceSi.   

23. D. Shulaia On One Two-Dimen-
sional Linear Integral 
Equation with a Coef-

ficient that has Zeros// 
Journal of Mathematical 
Sciences  

208, Issue 6 (2015) 

 

USA 
Springer 

 

12 
 

anotacia   

naSromSi Seiswavleba helderis funqciaTa klasSi organzomilebiani wrfivi 
integraluri gantoleba, romlis koeficients gaaCnia martivi nuli. singularul 
integralur gantolebaTa Teoriis gamoyenebiT miiReba gantolebis amoxsnadobis 
aucilebeli da sakmarisi pirobebi.   

24. 
 

D. Shulaia,  
P. Ghurtskaia 

On One Linear Integral 
Equation with a Coef-

ficient that has Zeros // 
Journal of Mathematical 
Sciences   

208, Issue 6 (20150 

 

USA 
Springer 

 

16 

 anotacia  

naSromSi miiReba brtyel geometriaSi X sxivebis gaWolvis da difuziis ganto-
lebis amonaxsenis zogadi warmodgena elementaruli singularuli sakuTrivi 
funqciebis saSualebiT.   

http://dx.doi.org/10.1515/mcma-2015-0108
http://dx.doi.org/10.1515/mcma-2015-0108
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25. 
 

T.Jangveladze, 

Z.Kiguradze, 
M.Gagoshidze,  
M. Nikolishvili 

Stability and Conver-
gence of the Variable Dir-
ections Difference Sche-
me for One Nonlinear 
Two-dimensional model. 
International Journal of 
Biomathematics  

8, no. 5,  
1550057, DOI: 

10.1142/S179352451

5500576, 2015 

World Scientific 
Publishing 

21 

                                                                            Aanotacia 

ganxilulia arawrfivi kerZowarmoebulebiani diferencialuri gantolebebis organ-

zomilebiani sistema. aRniSnuli sistema aRwers mcenareTa foTlebSi ZarRvovani 

ganviTarebis process. agebuli da gamokvleulia cvalebadi mimarTulebis sxvaobiani 

sqema. naCvenebia sqemis absoliturad mdgradoba sivrciTi da droiTi cvladebis 

bijebis mimarT. damtkicebulia krebadobis Teorema. Catarebulia mravali ricxviTi 

eqsperimenti da miRebuli Sedegebisa da Teoriuli daskvnebis SedarebiTi analizi. 

26. 

 

I. Kkardava, 

J. Antidze, 

N.Gulua  

Solving the Problem of the 
Accents for Speech Rec-

ognition Systems// Inter-

national Journal of Signal 

Processing Systems 

June, 2015 USA 4  

anotacia 

statiaSi gakeTebulia SemoTavazeba, Seqmnili adamianis amosacnobad misi 
biometriuli monacemebis mixedviT. 

27. 
 

I. Tsagareli, 
L. Bitsadze   

Explicit Solution  of one 
Boundary Value Problem 
in the full Coupled 
Theory of Elasticity for 
Solids  with Double Poro-
sity,    Acta Mechanica 

226, Issue 5 (2015) Springer-Verlag 
Wien 

10 

anotacia 

naSromSi cxadad, absoluturad da Tanabrad krebadi mwkrivebis saxiT,  amox-
snilia Ddrekadobis bmuli Teoriis statikis neimanis tipis sasazRvro amocanebi 
orgvari forovnobis mqone wrisaTvis da sibrtyisaTvis wriuli xvreliT. 

28. 
 

L. Bitsadze,  
I. Tsagareli 

The solution of the Diri-
chlet BVP in the fully co-
upled theory  for spherical 
layer with double poro-
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International Journal of 

Theoretical and Applied 
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DOI: 
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0312-z, 
2015 

Springer 
Netherlands 

11 

                                                                               anotacia 
naSromSi cxadad, absoluturad da Tanabrad krebadi mwkrivebis saxiT,  
amoxsnilia Ddrekadobis bmuli Teoriis statikis dirixles tipis sasazRvro 
amocana orgvari forovnobis mqone sferuli fenisaTvis. 

29. 
 

L. Bitsadze,  
I. Tsagareli 

Solutions  of  BVPs   in 
the fully Coupled Theory 
of Elasticity  for the Spa-
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ce  with Double Porosity  
and Spherical Cavity// 
Mathematical Methods in 
the Applied Science 

 

                                                                      anotacia  

amoxsnilia  forodrekadobis bmuli Teoriis statikis ZiriTadi sasazRvro 

amocanebi sivrcisaTvis sferuli RruTi. amonaxsni dawerilia absoluturad da 
Tanabrad krebadi mwkrivebis saxiT.  

30. 
 

B. Dundua,  

M. Florido,  

T. Kutsia, 

M. Mircea 

CLP(H): Constraint Log-
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ce of Logic Programming 
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(http://arxiv.org/pdf/

1503.00336.pdf), 
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CambridgeUnive

rsityPress 

28  

anotacia  

mimdevrobebisTvis ganisazRvra SezRudvebiani logikuri programireba. Seswavlil 

iqna miRebuli formalizmis algebruli da operaciuli semantikebi. 

31. 
 

N. Khomasuridze 

N. Zirakashvili 

Study of Multilayer Flow 

of Viscous Incompress- 

ible Fluid and Applica-

tion of Its Results for Ca-

pillary Blood Flow Simu-

lation//International Jou-

rnal of Mathematics and 

Computational Science 

1, No. 2 (2015) American 

Institute of 

Science (AIS), 

Public Science 

Framework 

 

11 

anotacia  

naSromSi ganxilulia blanti arakumSvadi siTxis wrfivi stacionaruli mravalfe-

niani  dineba milSi, romelic SemosazRvrulia ganzogadebul cilindrul koordi-

natTa sistemis sakoordinato zedapirebiT. gamokvleulia mravalfeniani siTxis 

wriuli dinebebi wriul-cilindrul koordinatTa sistemaSi. dasmulia hidromeqani-

kis saTanado sasazRvro-sakontaqto amocanebi da miRebulia maTi efeqturi amonax-

snebi. miRebuli Sedegebi gamoiyeneba sisxlis mikrocirkulaciis gamosakvlevad.   

32. 
 

C. Dunchev, 

A. Leitsch, 

M. Rukhaia, 

D. Weller 

Cut-elimination in Proof 

Schemata//In Logic, Lan-

guage and Computation 

(Lecture Notes in 

Computer Science) 

8984 (2015) Springer,Berlin-

Heidelberg, 

Germany 

20 

anotacia   

gencenis cnobili qaT-eliminaciis Teorema ambobs, rom pirveli rigis logikis 

sekvenciaTa kalkulusis yoveli damtkiceba, romelic Seicavs gankveTis wess, 

SesaZlebelia gadavakeToT iseT damtkicebad, romelic am wess ar Seicavs. es Teorema 

zogadad samarTliani ar aris iseT sistemebSi, sadac gvaqvs induqciis wesi. am 

problemis gadaWris erT-erTi gza aris is, rom induqciuri damtkicebebi 

http://arxiv.org/pdf/1503.00336.pdf
http://arxiv.org/pdf/1503.00336.pdf


 

57      89-dan 

warmovadginoT rogorc damtkicebaTa usasrulo mimdevroba da SevimuSaoT meTodi, 

romelic daaxasiaTebs gankveTis wesisgan Tavisufal damtkicebebs. am statiaSi 

swored aseTi meTodia warmodgenili rezoluciis gamoyenebiT. aseve gansazRvrulia 

induqciuri damtkicebebis is klasi, romelis transformaciac SesaZlebelia am 

meTodiT. 

 33. 
 

Kh. Chargazia, 
O. Kharshiladze 
 

Investigation of the Stro-
ng Turbulence in the Geo-

space Environment//Ad-
vances in Radio Sciences 

11 (2015) giotingeni, 
germania 

14 

anotacia 

magnitosferul plazmaSi Seswavlilia grigaluri struqturebi, romlebic xSirad 

daimzireba Tanamgzavruli misiebiT realur garemoSi. didmasStabiani grigalebi 

Seesabameba turbulentobis masStabs, amitom maTi warmoSobis gaazreba warmoadgens 

mniSvnelovan amocanas energiis urTierTgacvlis procesebis gamosakvlevad. am 
mizniT realur monacemebze dayrdnobiT magnitosferos kudSi gamovlenilia Zli-e-

rad lokalizebuli grigalebis erToblioba, maT mier turbulenturi mdgomareobis 

Camoyalibeba. aRniSnuli struqturebisaTvis Sefasebulia simZlavris speqtrebi, 

romelic warmoadgens grigaluri struqturebis karg maxasiaTebels.    

34. N.Khomasuridze, 

R. Janjgava 

Solution of some boun-
dary value thermoelas-
ticity problems for a rec-
tangular parallelepiped ta-
king into account micro-

thermal effects//Meccaci-

ca, An International 

Journal of Theoretical 

and Applied Mechanics 

 DOI 
10.1007/s11012-015-

0207, 2015 

Springer 11 

Aanotacia    

naSromSi ganixileba kerZowarmoebulian diferencialur gantolebaTa samganzomi-
lebiani sistema, romelic aRwers erTgvarovani izotropuli sxeulebis Termod-
rekad wonasworobas, roca am sxeulebis mikroelementebi, garda klasikuri ga-
daadgilebisa da temperaturuli velebisa, xasiaTdebian mikrotemperaturiTac. 
aRniSnuli gantolebaTa sistemis zogadi amonaxsni warmodgenilia harmoniuli da 
metaharmoniuli funqciebis saSualebiT. miRebuli zogadi amonaxsnis gamoyenebiT 
amoxsnilia sasazRvro amocanaTa garkveuli klasi marTkuTxa paralelepipedisaT-
vis. Tu am amonaxsnebSi mikrotemperaturuli efeqtis maxasiaTebel koeficientebs 
nulis tolad CavTvliT, miviRebT Sesabamisi klasikuri sasazRvro amocanebis 
amonaxsnebs, romelTa umravlesoba amoxsnilia pirvelad. unda aRiniSnos, rom 
naSromis mizania sasazRvro amocanaTa efeqturi (analizuri) amonaxsnebis ageba 
da ara gansaxilavi Teoriis gamoyenebis mizanSewonilobis gamokvleva.   
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III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

a) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis dasaxeleba, 

Catarebis  
dro da adgili 

1. 
 

g. jaiani zogierTi miRebuli Sedegi 
da aqtivoba 

saqarTvelos meqanikosTa 
kavSiris me-6 yovelwliuri 
konferencia, 29 seqtemberi 
– 4 oqtomberi, 2015, Tbili-
si 

moxsenebis anotacia 

moxseneba warmoadgens momxseneblis angariSs misi ZiriTadi aqtivobebis Sesa-
xeb i. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetSi, saqar-
Tvelos maTematikosTa kavSirsa da saqarTvelos meqanikosTa kavSirSi. garda 
amisa, is eZRvneba mis ZiriTad Sedegebs kerZowarmoebulian diferencialur, 
umTavresad gadagvarebul, gantolebaTa TeoriaSi da maT gamoyenebebs wamax-
vilebuli drekadi garsebis, firfitebisa da ReroebisaTvis. is Seicavs 
agreTve drekadi myari sxeulebisaTvis da siTxisa da drekadi myari sxeule-
bis urTierTqmedebis amocanebisaTvis avtoris mier agebul zogierT or da 
erTganzomilebian modelis mokle mimoxilvas. 

2. 
 

g. jaiani wamaxvilebuli mikropola-
ruli prizmuli garsebis 
erTi modelis Sesaxeb 

i.javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo uni-
versitetis zust da sabu-
nebismetyvelo mecniereba-
Ta fakultetis mesame kon-
ferencia, 2–7 Tebervali, 
2015, Tbilisi 

moxsenebis anotacia 

ganxilulia i. vekuas ganzomilebis reduqciis meTodis gamoyenebiT wrfivi 
drekadobis samganzomilebiani momenturi Teoriis bazaze agebuli drekadi 
mikropolaruli prizmuli garsebis ierarqiuli modelebis nulovani miaxloe-

bis mmarTvel gantolebaTa sistemis kerZo SemTxveva, roca gadaadgilebebi da 
Zaluri Zabvis tenzori nulis tolia. Seswavlilia wamaxvilebuli mikropola-
ruli prizmuli garsebisTvis sasazRvro amocanebis koreqtulad dasmis Tavi-

seburebebi.   

3. 
 

g. jaiani fenovani drekadi izotro-
puli struqturis gaTvlis 
erTfenovani ekvivalenturi 
modelis ageba da gamok-
vleva 

i.javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo uni-
versitetis i. vekuas saxe-
lobis gamoyenebiTi maTema-
tikis institutis seminaris 
XXIX gafarToebuli sxdo-
mebi, 22-24 aprili, 2015, 
Tbilisi 

moxsenebis anotacia 

orfenovani drekadi izotropuli struqturis magaliTze agebulia da 
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gamokvleulia misi ekvivalenturi erTferovani modeli. fenebs SeiZleba 
hqondeT rogorc blagvi, aseve maxvili wamaxvilebebi, kerZod, ukuqcevis 
wiboebi. 

4. 
 

g. jaiani On Peculiarities of Setting Boun-
dary Conditions for Cusped Shells, 
Plates, and Bars 

II Advanced Courses in Applied 

Mathematics, TICMI, 28-29 seq-
temberi,   2015, Tbi-lisi 

moxsenebis anotacia 

Tanamedrove praqtikul nagebobebSi mniSvnelovan rols TamaSoben struqtu-
rebi rTuli geometriiT. nagebobebis Txeli da faqizi drekadi nawilebi 
kuTxeebiT da wamaxvilebebiT, rogoricaa wamaxvilebuli garsebi, firfitebi 
da Reroebi, ganekuTvnebian konstruqciebis rTul komponentebs. maT 
ganxilvas mivyevarT araklasikur amocanebamde, rogorc maTematikuri, aseve 
meqanikis TvalsazrisiT. leqcia, umTavresad, eZRvneba wamaxvilebuli 
garsebis, firfitebisa da ReroebisaTvis sasazRvro pirobebis dasmis 
Taviseburebebis axsnas. 

5. 
 

n. CinCalaZe biofiri, romelsac ukavia 
Txeli prizmuli areebi 

saqarTvelos meqanikosTa 
kavSiris me-6 yovelwliuri 
konferencia, 29 seqtemberi 
– 4 oqtomberi, 2015, Tbili-
si 

moxsenebis anotacia 

biofiri aris gelis msgavsi agregati, romelic Sedgeba baqteriebis msgavsi 
mikroorganizmebisagan. miuxedavad imisa, rom biofiri Seicavs siTxes isini 
SeiZleba ganxilul iqnas, rogorc myari struqtura. biofiri SeiZleba war-
moiSvas sxvadasxva garemos gamyof zedapirebze, magaliTad, myari sxeulisa 
da siTxis sakontaqto zedapirze an airisa da myari sxeulis, an airisa da 
siTxis gamyof zedapirze da a.S. moxseneba exeba erT da organzomilebian 
amocanebs, roca biofirs ukavia Txeli prizmuli are. organzomilebiani 
amocanis ganxilvisas gamoyenebulia ganzomilebis reduqciis i. vekuas  meTo-
di. 

6. n. CinCalaZe Txel prizmul areSi 
moTavsebuli biofiris 
erTi amocanis Sesaxeb 

(stenduri moxseneba) 

The First SDSU – Georgia STEM 

WORKSHOP 

on  Nanotechnology and 

Environmental Sciences, 

September 5  2015, Tbilisi, 

Georgia 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

sasrul areSi ganxilulia biofiris erTganzomilebiani erTi arawfivi 
amocana.   

7. 
 

n. CinCalaZe  
 

praqtikaSi gavrcelebuli 
rTuli geometriis mqone zo-
gierTi konstruqciis gaanga-
riSebis Sesaxeb 

i.javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo uni-
versitetis i. vekuas saxe-
lobis gamoyenebiTi maTema-
tikis institutis seminaris 
XXIX gafarToebuli sxdo-
mebi, 22-24 aprili, 2015, 
Tbilisi 
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moxsenebis anotacia 

moxseneba eZRvneba fenovani wamaxvilebuli sxeulis gaangariSebasTan dakav-
SirebiT Seqmnil programuli produqtis prezentacias.  

 

8. 
 

n. CinCalaZe wamaxvilebuli orfenovani 
prizmuli garsis erTi 
amocanis Sesaxeb 
 

i.javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo uni-
versitetis zust da sabu-
nebismetyvelo mecniereba-
Ta fakultetis mesame kon-
ferencia, 2–7 Tebervali, 
2015, Tbilisi 

moxsenebis anotacia 

ierarqiuli modelebis nulovan miaxloebaSi orfenovani prizmuli garsis-
Tvis ganxilulia Runvis amocana. damtkicebulia amonaxsnis arsebobis da 
erTaderTobis Teoremebi.   

9. 
 

T. vaSaymaZeA 
 

To Some Problems for Thermo-
Dynamic Elastic Multilayer Thin-
Walled  structures 

TICSAM – 2015, saerTaSoriso 
konferencia kompiuterul mec-
nierebebsa da gamoyenebiT ma-

TematikaSi, 21-23 marti,  2015,  
Tbilisi  

moxsenebis anotacia 

moxsenebaSi formulirebulia da gamokvleulia zogierTi sakiTxi Ria  

problemebisa, dakavSirebuli Txel-kedlovani garemos  or da mravalfenovan 

stuqturebis Sesabamis    arawrfiv modelebTan, rodesac igi warmoadgens 

eleqtro-gamtar an forovan an blant   Termo-dinamiur drekad narevs. am tipis 
modelebi Seesabameba ilia vekuas kerZo warmoebulian diferencialur 

gantolebaTa sistemas sawyisi N=0,1 miaxloebis SemTxvevaSi.    

10. 
 

T.  vaSaymaZe polinomTa namravlis ope-
raciaTa ricxvis Sefasebis 
axali algoriTmi 

akademikos i.frangiSvilis 

dabadebis 85–e wlisTavi-
sadmi miZRvnili saerTaSo-

riso konferencia „sainfor-
macio da kompiuteruli teq-

nologiebi, modelireba, 

marTva“, 3–5 noemberi, 2015, 
Tbilisi  

moxsenebis anotacia 

ganxilulia erTi cvladis ori polinomis namravlis warmodgenis sakiTxi. 

agebulia axali algoriTmi, romelic saSualebas iZleva Cveulebrivi klasikuri 

meTodi, romelic saWiroebs gamravlebis (n+1)2 operaciis magivrad (n+1)(n+2)/2  

operacias. ganxilulia SemTxvevac, rodesac polinomebi sxvadasxva xarisxisaa 

da daTvlilia Sesabamisi saWiro raodenoba gamravlebis operaciisa. igi 

 tolia.  

11. 
 

T. vaSaymaZe, 

u. kainaki, 

m.a. giuler 
 

Application of new mathe–matical 
models for design and analysis of 
some thin-walled flexible compo-
site structures applicable to high 

Workshop on Nanotechnology and 
Environmental Sciences, 4-6  

seqtemberi, 2015,  Tbilisi 
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altitude unmanned air vehicles 

moxsenebis anotacia 

ganxilulia sakiTxebi: upiloto safreni aparatebis (usa) ZiriTadi elementebis 

axali da optimaluri dizaini da analizi; axalgazrda mkvlevarTa intensiuri 

swavleba axali meqanikuri modelebis agebis mimarTulebiT; axalgazrda mkvle-

varTa intensiuri swavleba ricxviTi meTodebis  mimarTulebiT; ricxviTi algo-

riTmebisa da sqemebis ageba; Sesabamisi progrmuri uzrunvelyofis Seqmna da fun-

qcionireba; Seqmnili p r s–aTa gamoyeneba da realizacia  usa-s  zogierTi 

Txelkedlovani struqturis dizainisa da analizisaTvis.  

12. 

 

T. vaSaymaZe 

 

Termodinamiuri drekadi 
garsebis modelirebisa da 
analizur funqciaTa Teo-
riis gamoyenebis Sesaxeb  

saqarTvelos meqanikosTa 
kavSiris me-6 yovelwliuri 
konferencia, 29 seqtemberi 
– 4 oqtomberi, 2015, Tbili-
si 

moxsenebis anotacia 

ganixileba  Termodinamiuri struqturebis maTematikuri modelirebis sakiTxi 
organzomilebiani fon karman-koiteris tipis dazustebuli TeoriebiT 
piezoeleqtruli, eleqtrogamtari da blanti drekadi fenovani aradamreci 
garsebisaTvis. miiReba sasazRvro amocanebi kerZo warmoebulian integro-
diferencialur gantolebaTa sistemisaTvis; maTi nawili warmoadgens  
monJamperis operatorisa da puasonis frCxilebis Sesabamisi gamosaxulebebs, 
romelTa gaTvaliswinebiT gakeTebul iqna  analizur funqciaTa Teoriisa da 
proeqciuli meTodebis zogierTi sqemis gamoyenebis mcdeloba.   

13. 
 

T.  vaSaymaZe, 

u.  kainaki 
 

zogierTi problemis 
Sesaxeb mravalfenovani 
drekadi Txelkedlovani 
garemosaTvis 

 

maTematikisa da informati-
kis gamoyeneba sabunebis-
metyvelo mecnierebebsa da 
inJineriaSi (Tbilisis sa-
mecniero kvireulis far-

glebSi), 11-13 noemberi, 2015, 
Tbilisi  

moxsenebis anotacia 

gamokvleulia zogierTi Ria problemis gadaWris sakiTxi, dakavSirebuli  

i.vekuas  sawyisi N=0 da N=1 miaxloebis (zogadad  fon karman-mindlin-reisneris 

tipis dazustebul TeoriaTa) Sesabamisi arawrivi modelisaTvis multistruq-

turuli  orfenovani da mravalfenovani  Txelkedlovani garemos SemTxvevaSi , 

rodesac igi  cvladi sisqis piezo eleqtrogamtar an foro an blant  Termo-

drekad  binarul narevs warmoadgens. am xerxiT  agebuli sivculi cvladis 
mimarT  organzomilebiani  diferencialur gantolebaTa sistema sawyisi da 

sasazRvro pirobebiT gamoyenebul iqneba,rogorc maTematikuri modeli 
zemaRali upiloto safreni aparatis Sesabamisi zogierTi Txelkedlovani 

moqnili kompozituri  struqturisaTvis Semdgomi dizainisa da analizis mizniT. 

14. 
 

e. nadaraia, 

g. soxaZe 
 

Integral Functionals of a Density i. javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo uni-
versitetis zust da sabu-
nebismetyvelo mecniereba-
Ta fakultetis mesame kon-
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ferencia, 2–7 Tebervali, 
2015, Tbilisi  

moxsenebis anotacia 

mocemulia avtorebis mier bolo periodSi miRebuli Sedegebis mimoxilva da 

maTi adgili Tanamedrove kvlevebSi. 

15. 
 

p. babilua, 

e. nadaraia 

On Estimation of Functionals of 

Gasser-Muller Regression 

Functions 

i. javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo uni-
versitetis i. vekuas saxe-
lobis gamoyenebiTi maTema-
tikis institutis seminaris 
XXIX gafarToebuli sxdo-
mebi, 22-24 aprili, 2015, 
Tbilisi 

moxsenebis anotacia 

mimoxilulia avtorebis mier miRebuli Sedegebi gaser-miuleris tipis regre-

siis funqciebis funqcionalebis Sefasebis mimarTulebiT. 

16. 
 

t. buaZe, 

z. xeCinaSvili, 

g. soxaZe 

On the Fernique-Skorokhod Type 
Integrals 

i. javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo uni-
versitetis i. vekuas saxe-
lobis gamoyenebiTi maTema-
tikis institutis seminaris 
XXIX gafarToebuli sxdo-
mebi, 22-24 aprili, 2015, 
Tbilisi 

moxsenebis anotacia 

ganxilulia fernik-skoroxodis tipis integralis cxadi saxiT amoxsnis 
problema. 

17. 
 

m. facacia, 

a. tyeSelaSvili, 

g. soxaZe 
 

About Representation of Solution 
of Second Order Ordinary Differen-
tial Equations with Random Coeffi-
cients 

i. javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo uni-
versitetis i. vekuas saxe-
lobis gamoyenebiTi maTema-
tikis institutis seminaris 
XXIX gafarToebuli sxdo-
mebi, 22-24 aprili, 2015, 
Tbilisi 

moxsenebis anotacia 

moyvanilia meore rigis SemTxveviTkoeficientebiani Cveulebrivi diferencia-

luri gantolebis amonaxsnis warmodgenis sakiTxebi. 

18. 
 

p. babilua, 

e. nadaraia, 

g. soxaZe 
 

The Limiting Distribution of an 

Integral Square Deviation of Two 

Kernel Estimatorsof Bernoulli 

Regression Function 

saqarTvelos maTematikosTa 

kavSiris VI saerTaSoriso 

konferencia. 12–16 ivlisi, 

2015, baTumi  

moxsenebis anotacia 

warmodgenilia avtorebis mier miRebuli Sedegebis analizi.  
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19. 
 

p. babilua, 

e. nadaraia 
 

On teaching math in special 

school 

saqarTvelos maTematikosTa 

kavSiris VI saerTaSoriso 

konferencia. 12–16 ivlisi, 

2015, baTumi 

moxsenebis anotacia 

ganxululia specialur skolebSi maTematikis swavlebis problemebi. 

20. 
 

e. nadaraia, 

p. babilua, 

g. soxaZe 

About Bernoulli Type Regression International Conference on Pro-

bability Theory and Statistics. 7-

12 seqtemberi, 2015, Tbilisi  

moxsenebis anotacia 

warmodgenilia avtorebis Sedegebi bernulis tipis regresiis funqciis 

SefasebisaTvis. 

21. 
 

r. kakubava, 

s. kurtaniZe, 

g. soxaZe, 

a. tyeSelaSvili 
 

On One General Problem of the 

Queuing Theory 

maTematikisa da informati-
kis gamoyeneba sabunebis-
metyvelo mecnierebebsa da 
inJineriaSi (Tbilisis sa-
mecniero kvireulis far-

glebSi), 11-13 noemberi, 2015, 
Tbilisi 

moxsenebis anotacia 

ganxilulia rigebis Teoriis zogadi problema da moyvanili iyo miRebuli 

Sedegebi. 

22. 
 

g.giorgaZe,  

g.ximSiaSvili 

saxsruli asaxvebis da kva-

draruli asaxvebis geo-
metria  

saqarTvelos meqanikosTa 
kavSiris me-6 yovelwliuri 
konferencia, 29 seqtemberi 
– 4 oqtomberi, 2015, Tbili-
si 

moxsenebis anotacia 

ganxilulia iyo zogierTi meqanikuri sistemis konfiguraciuli sivrcis erT-
erT SesaZlo daxasiaTeba. nebismieri M meqanikuri sistemis yevla SesaZlo 
mdgomareobaTa X sivrce, romelsac M-is konfiguraciuli sivrce ewodeba, qmnis 
algebrul mravalsaxeobas. ZiriTadad, sistemis mdgomareoba srulad 
xasiaTdeba sasruli raodenobis parametrebis saSualebiT, am SemTxvevaSi 

SeiZleba CaiTvalos, rom figuraciuli sivrce aris evklidur sivrceSi 
Cadgmuli mravalsaxeoba. X-is nebismiri wertili aris sistemis garkveuli 
mdgomareba da gansxvavebul wertilebs Seesabameba gansxvavebuli 

mdgomareobebi. ganxilulia saxsruli meqanizmebis konfiguraciul sivrce, 
romelic gluvi mravalsaxeobebis gamorCeuli klasia da kidev cnobilia 

rogorc mravalkuTxedebis konfiguraciuli sivrce. gamoTvlili iqna saxsruli 
meqanizmebis konfiguraciuli sivrcis eileris maxasaTebeli da naCvenebia, rom 

sivrcis topologia teqnikur SezRudvebs adebs meqanikur sistemas.  

23. u. goginava furies mwkrivebis logariT-
muli saSualoebi 

maTematikisa da informati-
kis gamoyeneba sabunebis-
metyvelo mecnierebebsa da 
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inJineriaSi (Tbilisis sa-
mecniero kvireulis far-

glebSi), 11-13 noemberi, 2015, 
Tbilisi 

moxsenebis anotacia 

moxsenebaSi ganxilulia furies mwkrivebis logariTmuli saSualoebis normiT 

da TiTqmis yvelgan krebadobis sakiTxebi. 

24. T.  TadumaZe   erTi klasis neitraluri 

samarTi funqcionalur-di-
ferencialuri gantolebis 
sensitiuri analizi 

i. javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo uni-
versitetis zust da sabu-
nebismetyvelo mecnierebaTa 
fakultetis mesame konfe-
rencia, 2–7 Tebervali, 2015, 
Tbilisi  

moxsenebis anotacia 

miRebulia sensitiurobis koeficientis wrfivi  warmodgena sawyisi monacemebis 

SeeSfoTebebis mimarT. 

25. 
 

T. TadumaZe, 

a. naSavi 

Sensitivity analysis of some classes 

of  controlled delay functional 

differential equations   

Second Tbilisi - Salerno Work- 

shop on Modeling in Mathe-matics, 

16-18 marti, 2015, Tbilisi 

moxsenebis anotacia 

samarTi sistemisTvis uwyveti sawyisi pirobiT  miRebulia sensitiurobis koefi-

cientis wrfivi warmodgena sawyisi monacemebis  SeSfoTebebis mimarT. 

26. 

 

 

T. TadumaZe   
 

 

sawyisi monacemebis optimi-
zacia da Sebrunebuli  am-

ocanebi zogierTi klasis ne-
itraluri funqcionalur-
diferencialuri gantole-
bisTvis 

i.javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo uni-
versitetis i. vekuas saxe-
lobis gamoyenebiTi maTema-
tikis institutis seminaris 
XXIX gafarToebuli sxdo-
mebi, 22-24 aprili, 2015, 
Tbilisi 

moxsenebis anotacia 

miRebulia  sawyisi monacemebis optimalurobis aucilebeli pirobebi.moyvanilia 
mocemuli wirisa da  traeqtoriis naWeris damTxvevis Sebrunebuli amocanis 

miaxloebiT amoxsnis algoriTmi. 

27. 

 

T. TadumaZe   

 

Sensitivity  analysis for some 

classes of controlled dynamical 

systems with time-delay 

Swedish-Georgian Conference in 

Analysis an Dynamical Systems, 

15-22 ivlisi, 2015, Tbilisi 

moxsenebis anotacia 

uwyvetad warmoebadi sawyisi funqciebisa  da uban–uban uwyvet marTvebis klasSi 
miRebulia sensitiurobis koeficientis wrfivi warmodgena sawyisi monacemebis 

SeSfoTebebis mimarT. 

 28. T. TadumaZe, On the representations of sensiti- International Workshop on the 
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a. naSavi 
 
 

 

vity coefficients for nonlinear de-

lay functional differential equa-

tions with the discontinuous ini-

tial condition 

Qualitative Theory of Differential 

Equations, 27 - 29 dekemberi, 

2015, Tbilisi 

                                                               moxsenebis anotacia 

uwyveti sawyisi funqciebisa  da zomadi marTvebis klasSi miRebulia sensitiu-

robis koeficientis wrfivi warmodgena sawyisi monacemebis SeSfoTebebis mimarT. 

29. 
 

T. kalaZe modificirebuli korteve-
ga–devrizis gantoleba da-
magnitebuli rosbis talRe-
bisaTvis ionosferos E-
Sris zonalur nakadSi  

i. javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo uni-
versitetis i. vekuas saxe-
lobis gamoyenebiTi maTema-
tikis institutis seminaris 
XXIX gafarToebuli sxdo-
mebi, 22-24 aprili, 2015, 
Tbilisi 

moxsenebis anotacia 

gamokvleulia damagnitebuli rosbis talRebisa da wanacvlebuli zonaluri 

nakadis arawrfivi urTierTqmedeba ionosferos E-SreSi. naCvenebia, rom susti 
arawrfivobis SemTxvevaSi 2D ganzomilebis Carnis grigaluri gantoleba 
SeiZleba dayvanili iqnas erTganzomilebian modificirebul kortevega – de 
vrizis gantolebaze. 

30. 
 

g. kapanaZe drekadobis brtyeli Teo-
riis erTi amocanis Sesaxeb 

sasruli mravalkuTxa ari-
saTvis wriuli xvreliT 

i. javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo uni-
versitetis i. vekuas saxe-
lobis gamoyenebiTi maTema-
tikis institutis seminaris 
XXIX gafarToebuli sxdo-
mebi, 22-24 aprili, 2015, 
Tbilisi 

moxsenebis anotacia 

Seswavlilia drekadobis brtyeli Teoriis amocana wriuli xvrelis mqone 

mravalkuTxa arisaTvis. amocanis amosaxsnelad gamoyenebulia konformul 

asaxvaTa da analizur funqciaTa Teoriis meTodebi.  dadgenilia Zabvebis 

koncentraciis suraTi kuTxeebis wveroTa maxloblobaSi.   

31. 
 

g. kapanaZe drekadobis brtyeli Teo-
riis erTi amocanis Sesaxeb 
mravalkuTxa xvrelis mqone  
wriuli arisaTvis 

saqarTvelos meqanikosTa 
kavSiris me-6 yovelwliuri 
konferencia, 29 seqtemberi 
– 4 oqtomberi, 2015, Tbili-
si 

moxsenebis anotacia 

ganxilulia drekadobis brtyeli Teoriis amocana mravalkuTxa xvrelis mqone 

wriuli arisaTvis. amocanis amosaxsnelad gamoyenebulia konformul asaxvaTa 
da analizur funqciaTa sasazRvro amocanebis meTodebi da saZiebeli kompleqsu-

ri potencialebi agebulia efeqturad (analizuri formiT). moyvanilia amonax-

snebis Sefasebebi kuTxeebis wveroTa maxloblobaSi.  

32. r. koplataZe The Specific Properties of Solu- Second Tbilisi-Salerno  Work-
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 tions of First Order  Differential 

and Difference Equations with 

Several Delay Arguments  

shop on Modeling in Mathe-

matics, 16-18 marti, 2015, 
Tbilisi 

moxsenebis anotacia 

ganilulia pirveli rigis dagvianebul argumentebiani diferencialuri 

gantolebebi. adre analogiuri Sedegebi miRebuli iyo erTi dagvianebis 

SemTxvevaSi. roca dagvianeba erTze metia, analogiuri amocanis Seswavla 

sakmarisad rTuldeba. mravali dagvianebis SemTxvevaSi moxerxda optimalri 

Sedegebis miReba. miRebuli Sedegebi specifiuria dagvianebul argumentiani 
diferenciluri gantolebebisaTvis da ar gaaCnia analogi Cveulebrivi 

diferencialuri gantolebis SemTxvevaSi. 

33. 
 

r. koplataZe funqcionalur–diferencia-
lur da diskretul gantole-
baTa amonaxsnebis asimptotu-
ri yofaqcevis Sesaxeb 

i. javaxiSvilis saxelo-
bis Tbilisis saxelmwifo 
universitetis i. vekuas 

saxelobis gamoyenebiTi 
maTematikis institutis 

seminaris XXIX gafarToe-
buli sxdomebi, 22-24 
aprili, 2015, Tbilisi 

moxsenebis anotacia 

funqcionalur diferencialuri gantolebebisaTvis Seswavlilia qrobadi, 

SemousazRvreli da rxevadi amonaxsnebis arsebobis sakiTxi. zogierTi Sedegi 

aucilebeli da sakmarisia imisaTvis, rom gantolebas gaaCndes zemoT aRniSnuli 

saxis amonaxsnebi. diskretuli gantolebebis SemTxvevaSi dadgenilia wesieri 

rxevadi amonaxsnebis arsebobis sakiTxi.  

34. 
 

r. koplataZe emden-fauleris tipis Cve-
ulebrivi diferencialuri 
gantolebebi 

i. javaxiSvilis saxelo-
bis Tbilisis saxelmwifo 
universitetis zust da 
sabunebismetyvelo mecnie-
rebaTa fakultetis mesame 
konferencia, 2–7 Teberva-
li, 2015, Tbilisi  

moxsenebis anotacia 

Seswavlilia winwaswrebul argumentiani emden-fauleris ganzogadoebuli 

diferencialuri gantoleba. miRebuli Sedegebi warmoadgens adre kargad 

cnobili Sedegebis ganzogadoebas. 

35. 
 

T.  meunargia aradamreci garsis neit-
raluri zedapirebi 

i. javaxiSvilis saxelo-
bis Tbilisis saxelmwifo 
universitetis i. vekuas 

saxelobis gamoyenebiTi 
maTematikis institutis 

seminaris XXIX gafarToe-
buli sxdomebi, 22-24 apri-
li, 2015, Tbilisi 
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moxsenebis anotacia 

ilia vekuas mier Seswavlili iyo drekad garsebSi e.w. neitraluri zedapiris 

arsebobis sakiTxi, roca es zedapiri warmoadgenda garsis Sua zedapirs. 
mocemul moxsenebaSi neitralur zedapirad ganixileba Sua zedapiris 

ekvidistanturi zedapirebi. 

36. 
 

T.  meunargia i. vekuas meTodis ganzo-

gadeba fizikurad da geo-
metriulad arawrfivi da 
aradamreci garsebisaTvis 

saqarTvelos meqanikosTa 

kavSiris me–6 yovelwliu-

ri konferencia, 29 seqtem-

beri – 4 oqtomberi, 2015, 
Tbilisi 

moxsenebis anotacia 

ilia vekuas mier agebuli iyo damreci garsebis wrfivi Teoria, romelic Seicavs 

drekadobis 3–ganzomilebiani amocanebis 2–ganzomilebian amocanebze dayvanis 

e.w. regularul process. am meTodis gamoyenebiT miRebulia aradamreci garsebis 

geometriulad da fizikurad arawrfivi Teoriis 2–ganzomilebian sruli 

sistema. 

37. 
 

o. Wkadua, 

d. natroSvili 

 

Localized boundary-domain integral 
equations approach for problems of 
the theory of electro-magneto-elasti-
city for inhomogeneous solids 
 

International Workshop  on Ope-
rator Theory and Applications, 

IWOTA – 2015, 6-10 ivlisi, 

2015, Tbilisi 

moxsenebis anotacia 

moxsenebaSi lokaluri sasazRvro-sivrculi integraluri gantolebebis 

meTodiT gamokvleulia Termo-eleqtro-magneto drekadobis Teoriis  amocanebi 

araerTgvarovani sxeulebis SemTxvevaSi. dadgenlia amonaxsnebis arsebobisa da 

erTaderTobis Teoremebi sxvadasxva funqciur sivrceebSi.   

38. d. natroSvili talRaTa gabneva araerTgva-
rovani anizotropuli wina-

Robis mier: sasazRvro - siv-
rculi gantolebebis meTodi 

maTematikisa da informa-
tikis gamoyeneba sabune-
bismetyvelo mecnierebeb-
sa da inJineriaSi (Tbi-
lisis samecniero kvireu-

lis farglebSi), 11-13 noem-
beri, 2015, Tbilisi 

moxsenebis anotacia 

ganxilulia akustikuri talRebis gabnevis maTematikuri amocanebi, rodesac 
amreklavi winaRoba warmodgens anizotropul araerTgvarovan garemos. 
ganxilulia SemTxveva, rodesac fizikuri parametrebi wyvetilia erTgvarovani 

da arerTgvarovani nawilebis gamyof zedapirze. amocanebi Seswavlilia axlad 
damuSavebuli sasazRvro-sivrculi lokalizebuli gantolebebis Teoriis 
gamoyenebiT, romelic dafuZnebulia lokalizebuli parametriqsis saSualebiT 
agebuli ganzogadebuli potencialebisa da maTi Sesabamisi integraluri da 
fsevdodiferencialuri operatorebis Tvisebebze. damtkicebulia Sesabamisi 
transmisiis amocanebis amonaxsnTa arsebobisa da erTaderTobis Teoremebi 
rxevis parametris ne-bismieri mniSvnelobisaTvis. 
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39. 
 

j.  rogava, 

d.  gulua 

mcire parametris meTodis ga-
moyeneba mravalSriani sqemis 
gaxleCisTvis 
    

 

i. javaxiSvilis saxelo-
bis Tbilisis saxelmwifo 
universitetis i. vekuas 

saxelobis gamoyenebiTi 
maTematikis institutis 

seminaris XXIX gafarToe-
buli sxdomebi, 22-24 apri-
li, 2015, Tbilisi 

moxsenebis anotacia 

ganxilulia oTxSriani aracxadi sqema abstraqtuli evoluciuri 

gantolebisTvis, romelic  mcire  parametris meTodis gamoyenebiT daiyvaneba 

orSrian sqemebze. Sefasebulia miaxloebiTi amonaxsnis cdomileba hilbertis 

sivrceSi.    

40. 
 

j. rogava,  

m. wiklauri 

Semi-discrete scheme for Generali-
zation of a Nonlinear Kirkchoff-type 
Equation 

2 nd Georgian - Czech – Italian – 
Hungarian Conference and 

Workshop, „Lie Groups, Diffe-

rential Equations and Geometry“, 
Supported by Marie Curie 
International Research Staff 
Exchange Scheme Grant FP7-
PEOPLE-2012-IRSES-317721, 
On the occasion of the 80th years 
Anniversary of  The Batumi 
Shota Rustaveli State University, 

9 – 18 seqtemberi,  2015, ba-
Tumi 

moxsenebis anotacia 

hilbertis sivrceSi ganxilulia erTi arawrfivi meore rigis operatoruli 

diferencialuri gantoleba, romelic warmoadgens kirxofis klasikuri 

gantolebis ganzogadebas. am gantolebis miaxloebiTi amoxsnisTvis 

SemoTavazebulia lokalurad wrfivi naxevraddiskretuli sqema. damtkicebulia 

misi mdgradoba da Sefasebulia miaxloebiTi amonaxsnis cdomileba.    

41. 
 

g. fanculaia Description of the Structure of 
Uniformly Distributed Sequences on 

[-1/2; 1/2] from the Point of View of 
Shyness 

saqarTvelos maTematikos-

Ta kavSiris VI saerTaSo-

riso konferencia. 12–16 iv-

lisi, 2015, baTumi 

moxsenebis anotacia 

[ 1/ 2,1/ 2]  intervalze uniformulad ganawilebuli  mimdevrobebis  struqtura 

Seswavlilia haaris  nul simravlis  TvalsazrisiT da dadgenilia, rom is 

warmoadgens  haaris nul simravles R sivrceSi.    

42. g. fanculaia On Dynamical Systems in a Polish 
Group 

Swedish-Georgian Conference 

in Analysis an Dynamical 

Systems, 15-22 ivlisi, 

2015,Tbilisi 

moxsenebis anotacia 
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SemuSavebulia midgoma,  romelic iZleva saSualebas nebismieri kontinuumis 
simZlavris simravle  aRvWurvoT  polonuri jgufis struqturiT da  ormxrivad 

invariantuli haaris zomiT. es midgoma, iZleva saSualebas  dadebiTad gavceT 

pasuxi  malekis (2012) SekiTxvaze – SeiZleba  Tu  ara or gansxvavebul  lis jgufs 

hqondes  erTi da igive  haaris  zoma.  

43. g. fanculaia Infinite-Dimensional Monte-Carlo 
Integration 

maTematikisa da informa-
tikis gamoyeneba sabune-
bismetyvelo mecnierebeb-
sa da inJineriaSi (Tbi-
lisis samecniero kvireu-
lis farglebSi), 11-13 noem-
beri, 2015, Tbilisi 

moxsenebis anotacia 

R  sivrcis  usasrulo-ganzomilebiani  marTkuTxedis  sasrul qvesimravleTa  
zrdadi  uniformulad ganawilebuli  mimdevrobebis  Tvisebebis gamoyenebiT  

dafuZnebulia  usasrulo-ganzomilebiani monte-karlos integrireba da  

miRebulia  usasrulo-ganzomilebiani gaZlierebuli  kanonis tipis Teoremebi.  

44. 
 

q. yaWiaSvili Distribution Parameters Estimators 
of a Family of Irregular 

akademikos i. frangiSvi-
lis dabadebis 85-e 
wlisTavisadmi  miZRvni-
li saerTaSoriso kon-
ferencia “sainformacio 
da kompiuteruli teq-
nologiebi, modelireba, 

marTva”, 3-5 noemberi, 2015, 
Tbilisi 

moxsenebis anotacia 

miRebuli da gamokvleulia beta ganawilebis formis parametrebis efeqturi 
Sefasebebis gamoTvlis iteraciuli algoriTmi mdebareobis parametrebis 
waunacvlebeli Sefasebebis gamoyenebiT. rodesac parametrebis maRali 
sizustis Sefasebebi aris saWiro, gamoTvlebis erTiT meti biji aris saWiro, 
romelic axdens miRebuli Sefasebebis optimizacias. beta ganawilebis da 
marTkuTxa samkuTxa ganawilebis parametrebis Zalmosili, waunacvlebeli da 
efeqturi Sefasebebi miRebulia da gamokvleulia didi SesaZleblobis mqone 

meTodis safuZvelze. gamoTvlis Sedegebi, ganxorcielebuli Sesabamisi 
SemTxveviTi amonarCevebis modelirebis safuZvelze demonstracias ukeTeben 
Teoriul Sedegebs.    

45. 
 

T. jangvelaZe On Two Systems of Nonlinear Partial 
Differential Equations 

i. javaxiSvilis saxelo-
bis Tbilisis saxelmwifo 
universitetis i. vekuas 

saxelobis gamoyenebiTi 
maTematikis institutis 

seminaris XXIX gafarToe-
buli sxdomebi, 22-24 apri-
li, 2015, Tbilisi 

moxsenebis anotacia 
ganxilulia ori tipis arawrfivi kerZowarmoebulebiani diferencialuri 

gantolebaTa sistema. Seswavlilia sawyis-sasazRvro amocanis amonaxsnis 
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zogierTi Tviseba da miaxloebiTi amoxsna. 

46. 
 

T. jangvelaZe,  

z. kiRuraZe 
 

On Some Partial Differential and 
Integro-Differential Nonli- 
Near Modrls 

Swedish-Georgian Conference 

in Analysis an Dynamical 

Systems. 15-22 ivlisi,  2015, 
Tbilisi 

moxsenebis anotacia 

Seswavlilia maqsvelis gantolebaTa sistemaze dafuZnebuli zogierTi arawrfi-

vi kerZowarmoebulebiani da integro-diferencialuri modelis erTganzomile-

biani analogi. gamokvleulia Sesabamisi sawyis-sasazRvro amocanebis 

amonaxsnebis asimptoturi yofaqcevada miaxloebiTi amoxsnis sakiTxi. 

47. 
 

T. jangvelaZe Investigation and Numerical Resolu-
tion of Two Types Non-linear Partial 
Integro-Diffe-rential Models 

saqarTvelos maTematikos-

Ta kavSiris VI saerTaSo-

riso konferencia. 12–16 iv-

lisi, 2015, baTumi 

moxsenebis anotacia 

Seswavlilia ori tipis arawrfivi kerZowarmoebulebiani integro-diferencia-

luri modeli. aRniSnuli modelebi dafuZnebulia maqsvelis cnobil gantoleba-

Ta sistemaze, romelic aRwers eleqtromagnituri velis garemoSi gavrcelebis 

process. gamokvleulia rogorc Sesabamisi sawyis-sasazRvro amocanebis 

amonaxsnebis asimptoturi yofaqceva, aseve miaxloebiTi amoxsnis sakiTxebi. 

48. 
 

T. jangvelaZe, 

z. kiRuraZe, 

m. krawaSvili 
 

Asymptotic Behavior of Solution and 
Semi-Discrete Scheme for One Non-
linear Averaged Integro-Differential 
Equation With Source Term 

saqarTvelos maTematikos-

Ta kavSiris VI saerTaSo-

riso konferencia. 12–16 

ivlisi, 2015, baTumi 

moxsenebis anotacia 

Seswavlilia erTi arawrfivi gasaSualebuli wyaros wevriani integro-diferen-

cialuri gantoleba. ganxilulia sawyis-sasazRvro amocana Sereuli tipis 

sasazRvro pirobebiT. agebuli da gamokvleulia Sesabamisi naxevrad-

diskretuli sqema. dadgenilia aseve amonaxsnis asimptoturi yofaqceva.  

49. n. avazaSvili  transcendentalur wirTa 
erTi ojaxis meqanikuri 
interpretaciis Sesaxeb 

i. javaxiSvilis saxelo-
bis Tbilisis saxelmwifo 
universitetis i. vekuas 

saxelobis gamoyenebiTi 
maTematikis institutis 

seminaris XXIX gafarToe-
buli sxdomebi, 22-24 apri-
li, 2015, Tbilisi 

moxsenebis anotacia 

SeniSnulia martivi meqanikuri konstruqcia, romlis gamoyenebiT SesaZlebelia 
elementarul funqciaTa garkveuli ojaxis erTi warmomadgenlis mixedviT 

reproducirebul iqnas nebismieri funqcia amave ojaxidan.  

50. 

 

j. anTiZe One approach on programming of 

some large volume projects 

TICSAM – 2015, saerTaSo-

riso konferencia kompiu-



 

71      89-dan 

terul mecnierebebsa da 

gamoyenebiT maTematikaSi, 

21-23 marti,  2015,  Tbilisi 

moxsenebis anotacia 

SemoTavazebulia axali midgoma, romelic mniSvnelovnad amartivebs zogierTi 

didi moculobis proeqtebis daprogramebas, rogoricaa magaliTad, bunebrivi 

enebis kompiuteruli modelireba.  

51. 

 

j. anTiZe One approach for establishment of 

natural language sentence 

semantical correct–ness 

 

i. javaxiSvilis saxelo-
bis Tbilisis saxelmwifo 
universitetis i. vekuas 

saxelobis gamoyenebiTi 
maTematikis institutis 

seminaris XXIX gafarToe-
buli sxdomebi, 22-24 apri-
li, 2015, Tbilisi 

moxsenebis anotacia 

SemoTavazebulia axali midgoma qarTuli frazebis semantikuri sisworis 
dasadgenad. igi dafuZnebulia qarTuli frazebis sintaqsuri analizis 
avtoris mier SemoTavazebul meTodze. 

52. g. axalaia,  

n. manjaviZe 

riman–hilbertis tipis sasaz-
Rvro amocanebi sibrtyeze 

saqarTvelos maTematikos-

Ta kavSiris VI saerTaSo-

riso konferencia, 12–16 

ivlisi, 2015, baTumi 

moxsenebis anotacia 

ganxilulia riman–hilbertis tipis sasazRvro amocana ganzogadebuli 

analizuri veqtorebisaTvis. napovnia normalurad amoxsnadobis pirobebi. 

mocemulia ZiriTadi Sedegis gamoyenebis erTi varianti.  

 

53. 
 

m. beriaSvili egzotikur wertilovan sim-
ravleTa zogierTi Tviseba 
invariantuli zomis mimarT  

Swedish-Georgian Conference in 

Analysis an Dynamical Systems, 

15-22 ivlisi, 2015, Tbilisi 

moxsenebis anotacia 

moxseneba exeba zomis gagrZelebis amocanas sxvadasxva egzotikuri simravleebis 
mimarT kargi Tvisebebis SenarCunebiT da warmodgenilia avtoris mier miRebuli 

Sedegi, romlis Tanaxmadac zomis TeoriisaTvis Zalian cud obieqtze, kerZod 

serpinskis simravleze, gagrZelebulia invarantuli zoma.  

54. 
 

m. beriaSvili dualuri paradoqsaluri obi-

eqtebi - luzinisa da serpin-
skis simravleebi 

saqarTvelos maTematikos-

Ta kavSiris VI saerTaSori-

so konferencia, 12–16 ivli-

si, 2015, baTumi  

moxsenebis anotacia 

moxseneba exeba or dualur obieqts, kerZod luzinisa da serpinskis simravleebs, 

kerZod ganxilulia maTi roli zomis Teoriisa da topologiis TvalsazrisiT.  
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55. 
 

 

m. beriaSvili 
 

hamelis bazisebis zogierTi 
gamoyenebis Sesaxeb 

axalgazrda mecnierTa 

konferencia (saqarTve-
los mecnierebaTa erov-

nuli akademia), 18-19 mai-

si, 2015, Tbilisi 

moxsenebis anotacia 

moxseneba Seexeba hamelis bazisebis gamoyenebas sxvadasxva maTematikur 

dargebSi, kerZod, maTematikur analizSi, funqciaTa TeoriaSi, zomis TeoriaSi 

da geometriaSi.   

56. 
 
 

m. beriaSvili 
 
 

bernSteinis klasikuri sim-
ravleebis zogierTi Tvise-
bis Sesaxeb 

i. javaxiSvilis saxelo-
bis Tbilisis saxelmwifo 
universitetis i. vekuas 

saxelobis gamoyenebiTi 
maTematikis institutis 

seminaris XXIX gafarToe-
buli sxdomebi, 22-24 
aprili, 2015, Tbilisi 

moxsenebis anotacia 

bernSteienis simravle warmoadgens klasikur paradoqsalur obieqts, 
romelsac mravali saintereso Tviseba gaaCnia sxvadasxva maTematikuri 

TeoriebisaTvis. warmovadgineT am Tvisebebis kvlevisas miRebuli Sedegebi. 

57. 

 

 

 m. beriaSvili hamelis bazisebisa da ber-
nSteinis simravleebis zo-
madobis Tvisebebis Sesaxeb 

i. javaxiSvilis saxelo-
bis Tbilisis saxelmwifo 
universitetis zust da 
sabunebismetyvelo mecnie-
rebaTa fakultetis mesame 
konferencia, 2–7 Teberva-
li, 2015, Tbilisi 

moxsenebis anotacia 

bernSteinis simravle da hamelis bazisi warmoadgens or paTologiur obieqts 

zomis Teoriis TvalsazrisiT. naCvenebia, rom bernSteinis simravleTa klasisa 

da hamelis bazisebis klasis TanakveTa aracarielia.  

58. 
 

l.  biwaZe 

i. cagareli 

The solution of the Dirichlet BVP 
in the fully coupled theory  for 
spherical layer with double porosity 

i. javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo uni-
versitetis i. vekuas saxe-
lobis gamoyenebiTi maTema-
tikis institutis seminaris 
XXIX gafarToebuli sxdo-
mebi, 22-24 aprili, 2015, 
Tbilisi 

moxsenebis anotacia 

moxsenebaSi cxadad, absoluturad da Tanabrad krebadi mwkrivebis saxiT,  
amoxsnilia Ddrekadobis bmuli Teoriis statikis dirixles tipis sasazRvro 
amocana orgvari forovnobis mqone sferuli fenisaTvis. 

59. b. dundua, urango Targebis aRricxvis 
onfluenturoba 

maTematikisa da informati-
kis gamoyeneba sabunebis-
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 T. kucia metyvelo mecnierebebsa da 
inJineriaSi (Tbilisis sa-
mecniero kvireulis far-

glebSi), 11-13 noemberi, 2015, 
Tbilisi 

moxsenebis anotacia 

gafarTovda SeTanadebis funqciiT parametrizebuli Targebis aRricxva urango 

funqcionaluri simboloebiT. ganisazRvra parametrisTvis pirobebi da dadgin-

da am pirobebis sakmarisoba Targebis aRricxvis konfluenturobisaTvis. 

60. 
 

n. ziraqaSvili Formulation of fictitious load 

method in system polar 

coordinates for elasticity problems 

i. javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo uni-
versitetis i. vekuas saxe-
lobis gamoyenebiTi maTema-
tikis institutis seminaris 
XXIX gafarToebuli sxdo-
mebi, 22-24 aprili, 2015, 
Tbilisi 

moxsenebis anotacia 

drekadobis Teoriis sasazRvro da sasazRvro-sakontaqto amocanebis 

amosaxsnelad formulirebulia sasazRvro elementTa meTodi, kerZod fiqtiuri 

datirTvis meTodi, polarul koordinatTa sistemis sakoordinato RerZebiT  

SemosazRvruli arisaTvis.  moyvanilia ori testuri amocana fiqtiuri 

datvirTvis meTodis gamoyenebaze. erTi amocanisTvis gvaqvs zusti amonaxsni, 
amitom sazRvris monakveTebad dayofisa da rkalebad dayofisaTvis sasazRvro 
elementTa meTodis gamoyenebiT miRebuli ricxviTi Sedegebi Sedarebulia zust 

mniSvnelobTan. meore amocanaSi erTmaneTTan Sedarebulia sazRvris 
monakveTebad dayofisa da rkalebad dayofis SemTxvevaSi fiqtiur datirTvis 

meTodiT miRebuli ricxviTi Sedegebi.  

61. 
 

n. ziraqaSvili Application of Fourier Boundary 

Element Method to Solution of 

Some Problems of Elasticity 

saqarTvelos maTematikosTa 

kavSiris VI saerTaSoriso 

konferencia. 12–16 ivlisi, 

2015, baTumi 

moxsenebis anotacia 

bolo wlebis gamokvlevebiT dgindeba, rom sasazRvro elemntTa meTodi (BEM) 

gamoTvliT meqanikis amocanebis amoxsnis  mZlavr iaraRs warmoadgens. misi 

erTerTi nakli is aris, rom igi efuZvneba fundamentur amonaxsnebs. mraval sain-
Jinro amocanaSi fundamenturi amonaxsnebis miReba Zalian rTulia an SeuZlebe-

lia. amis Tavidan asacileblad warmovadgenT BEM -is alternatiul (ganzogade-

bul) meTods, romelSic gamoiyeneba furies sivrculi gardaqmnebi.  es meTodi 

cnobilia Fourier-BEM saxelwodebiT. Fourier-BEM efuZvneba furies gardaqmnis or 

cnobil Teoremas:  a) parsevalis Teoremas, romelic adgens, rom termini energia 
sawyis sivrceSi da termini muSaoba  gardaqmnil sivrceSi eqvivalenturia da b ) 

naxvevis (konvoluciis) Teoremas, romelic naxvevs sawyis sivrceSi  ubralo  gam-

ravlebiT  akavSirebs gardaqmnil sivrceSi. idea mdgomareobs imaSi, rom funda-
menturi amonaxsnis furies gardaqnis Sebruneba Tavidan iqneba acilebuli da 

pirdapir gamoiyeneba fundamenturi amonaxsnis furies gardaqmna. amoxsnilia 
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drekadobis Teoriis amocanebi tradiciuli BEM-iT da Fourier-BEM-iT da Sedege-

bi Sedarebulia erTmaneTTan. 

62. 

 

n. ziraqaSvili STUDY OF STRESS-STRAIN  
STATE OF ELLIPTICAL BODY  
WITH CRACK 

 

saqarTvelos meqanikosTa 
kavSiris me-6 yovelwliuri 
konferencia, 29 seqtemberi 
– 4 oqtomberi, 2015, Tbili-
si 

moxsenebis anotacia 

ganxilulia sasazRvro amocana elifsisaTvis, rodesac elifsur sazRvarze da 

elifsis fokusebs Soris monakveTze mocemulia mxebi Zabvebi, xolo normaluri 

Zabvebisgan Tavisufalia. es amocana miiReba naxevarelifsisaTvis 

   0,0 1   Sesabamisi amocanisgan, rodesac  0   da    -ze mocemulia 

amonaxsnis uwyvetad gagrZelebis pirobebi, amitom SesaZlebelia naxevar 

elifsis Sekvra mTlian elifsur rgolad, romelSic  0 -ze mocemulia mxebi 

Zabva da am monakveTze ar sruldeba amonaxsnis uwyvetad gagrZelebis pirobebi, 

e.i. gvaqvs bzari, romelzec moqmedebs mxebi Zabva. am amocanis amosaxsnelad 

gamoiyeneba meTodi, romliTac drekadobis Teoriis rTuli amocanebis amoxsna 

daiyvaneba martivi amocanebis amoxsnaze, kerZod, drekadobis Teoriis Siga da 

gare amocanebis amoxsnaze, romlebic martivad ixsneba cvladTa gancalebis 

meTodiT. MATLAB-is programuli uzrunvelyofis gamoyenebiT miRebulia 
ricxviTi Sedegebi da agebulia sxeulSi gadaadgilebebisa da Zabvebis 

ganawilebis Sesabamisi 2D  da 3D  grafikebi. 

63. 
 

z. kiRuraZe, 

m. krawaSvili 

On One Two-Dimensional Model 
Based on Maxwell System 

i. javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo uni-
versitetis i. vekuas saxe-
lobis gamoyenebiTi maTema-
tikis institutis seminaris 
XXIX gafarToebuli sxdo-
mebi, 22-24 aprili, 2015, 
Tbilisi 

moxsenebis anotacia 

ganxilulia erTi organzomilebiani arawrfivi kerZowarmoebulebiani integro-

dierencialuri gantoleba. Seswavlilia dirixles sawyis-sasazRvro amocana 

erTgvarovani sasazRvro pirobebiT. gamokvleulia amonaxsnis asimptoturi 

yofaqceva droiTi cvladis usasrulo zrdisas. dadgenilia stabilizaciis 

rigi.   

64. 
 

z. kiRuraZe, 

m. afciauri 

On One Two-Dimensional Non-
linear Integro-Differential Equation 
Based on Maxwell System 

saqarTvelos maTematikos–

Ta kavSiris VI saerTaSori-

so konferencia. 12–16 ivli-

si, 2015, baTumi  

moxsenebis anotacia 

Seswavlilia eleqtromagnituri velis garemoSi gavrcelebis procesis aRmweri 

erTiarawrfivi organzomilebiani gasaSualebuli gantoleba. gamokvleulia 

Sesabamisi sawyis-sasazRvro amocanis amonaxsnis zogierTi raodenobrivi da 
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Tvisebrivi maxasiaTebeli. 

65. 
 

a.papukaSvili, 

T.daviTaSvili, 

z.vaSakiZe 

 

drekadobis Teoriis zogi–

erTi sasazRvro da sakon–
taqto amocanebis kvleva 
ricxviTi meTodebiT 
 

i. javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo uni-
versitetis zust da sabu-
nebismetyvelo mecniereba-
Ta fakultetis mesame kon-
ferencia, 2–7 Tebervali, 
2015, Tbilisi 

moxsenebis anotacia 

ganxilulia drekadobis Teoriis Semdegi ori amocana: 1.bzarebiT Sesustebuli 

Sedgenili (ubnobriv-erTgvarovani) sxeulebisTvis antibrtyeli amocana; 

2.Txeli xisti CarTvis mqone marTkuTxovani firfitis Runvis amocana. 
zemoaRniSnuli amocanebis SeswavlisTvis gamoyenebulia integralur 

gantolebaTa meTodi. SemoTavazebulia integraluri gantolebebis miaxloebiTi 

amoxsnis axali saTvleli algoriTmebi kolokaciis meTodis gamoyenebiT.   

66. 
 

a. papukaSvili, 

j. rogava, 

z. vaSakiZe 
 

rTuli geometriis mqone 

zogierTi multistruq–

turis daZabul-deformi–

rebuli mdgomareobis Ses–
swavlis erTi ricxviTi 
meTodis Sesaxeb 
 

TICSAM – 2015, saerTaSo–

riso konferencia kompiu–
terul mecnierebebsa da 

gamoyenebiT maTematikaSi, 
21-23 marti,  2015,  Tbilisi 

moxsenebis anotacia 

ricxviTi meTodebiT Seswavlilia rTuli geometriis mqone zogierTi  „xidis 

formis“ multistruqturis daZabul-deformirebuli mdgomareoba. kerZod 

ganxilulia sasazRvro-sakontaqto amocana:  marTkuTxedis formis ori firfita 

SeerTebulia ZeliT. firfitisTvis ganixileba klasikuri wrfivi sasazRvro 

amocanebi, xolo ZelisTvis kirxofis tipis arawrfivi integro-diferencialuri 

gantoleba. gamowerilia saTvleli algoriTmebi, Seqmnilia programuli 

saSualebebi programaTa sistema Matlab-Si da Catarebulia ricxviTi 

eqsperimentebi.   

67. 
 

a. papukaSvili rTuli geometriis mqone 
zogierTi multistruqtu-
ruli sxeulisTvis sasaz-

Rvro-sakontaqto amocanis 
miaxloebiTi amoxsnis erTi 
ricxviTi meTodis Sesaxeb 

 

i.javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo uni-
versitetis i. vekuas saxe-
lobis gamoyenebiTi maTema-
tikis institutis seminaris 
XXIX gafarToebuli sxdo-
mebi, 22-24 aprili, 2015, 
Tbilisi 

moxsenebis anotacia 

ricxviTi meTodebiT Seswavlilia rTuli geometriis mqone zogierTi  „xidis 

formis“ multistruqturis daZabul-deformirebuli mdgomareoba.   

 

68. 
 

a. papukaSvili drekadobis Teoriis antib-
rtyeli amocanebis miaxloe-
biTi amoxsnis Sesaxeb bzare-

i. javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo uni-
versitetis i. vekuas saxe-
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biT Sesustebuli Sedgenili 
sxeulebisTvis 

 

lobis gamoyenebiTi maTema-
tikis institutis seminaris 
XXIX gafarToebuli sxdo-
mebi, 22-24 aprili, 2015, 
Tbilisi 

moxsenebis anotacia 

bzarebiT Sesustebuli Sedgenili sxeulis SemTxvevaSi drekadobis  
antibrtyeli Teoriis zogierTi sasazRvro amocanis miaxloebiTi amoxsnisTvis 

gamowerilia axali saTvleli algoriTmebi kolokaciis, kerZod diskretul 

gansakuTrebulobaTa meTodiT Tanabrad daSorebuli kvanZebis SemTxvevaSi. 

Catarebulia Sesabamisi ricxviTi gaTvlebi. miRebul Sedegebs aqvT rogorc 

Teoriuli, aseve praqtikuli Rirebuleba.  

69. 
 

a. papukaSvili, 

m. demetraSvili,    

 m. SariqaZe 

 

drekadobis Teoriis anti–

brtyeli amocanis miaxloe–

biTi amoxsnis erTi meTo–
dis Sesaxeb jvris formis 

organzomilebiani sxeuli–
sTvis  

saqarTvelos maTematikos–

Ta kavSiris VI saerTaSori–

so konferencia. 12–16 ivli–

si, 2015, baTumi 

moxsenebis anotacia 

Svarcisa da galiorkinis meTodebis gamoyenebiT agebulia axali saTvleli 

algoriTmebi drekadobis Teoriis antibrtyeli amocanis (puasonis gantolebi-

saTvis dirixles sasazRvro amocanis) miaxloebiTi amoxsnisaTvis jvris formis 

organzomilebiani sxeulis SemTxvevaSi.   

70. 
 

a. papukaSvili, 

T. daviTaSvili, 

z. vaSakiZe 
 

 bzarebiT Sesustebuli Sed-
genili sxeulisTvis dreka-
dobis  antibrtyeli Teo-
riis zogierTi sasazRvro 
amocanis miaxloebiTi amox-
sna kolokaciis meTodiT  

saqarTvelos maTematikos–

Ta kavSiris VI saerTaSori–

so konferencia. 12–16 ivli–

si, 2015, baTumi 

moxsenebis anotacia 

bzarebiT Sesustebuli Sedgenili sxeulis SemTxvevaSi drekadobis  
antibrtyeli Teoriis zogierTi sasazRvro amocanis miaxloebiTi amoxsnisTvis 

gamowerilia axali saTvleli algoriTmebi kolokaciis meTodiT, Catarebulia 
Sesabamisi ricxviTi gaTvlebi da gakeTebulia bzaris gavrcelebis Sesaxeb 

hipoTeturi prognozi.  

71. 
 

m. ruxaia qaT-eliminacia da mtki-
cebaTa sqemebi 

i.javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo uni-
versitetis i. vekuas saxe-
lobis gamoyenebiTi maTema-
tikis institutis seminaris 
XXIX gafarToebuli sxdo-
mebi, 22-24 aprili, 2015, 
Tbilisi 

moxsenebis anotacia 

moxsenebaSi ganxilulia gencenisqaT-eliminaciis Teorema induqciuri 
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damtkicebebi-saTvis.  aseTi damtkicebebi warmodgenilia rogorc damtkicebaTa 

usasrulo mimdevroba da SemuSavebulia meTodi, romelic daaxasiaTebs 

gankveTis wesisgan Tavisufal damtkicebebs. aseve gansazRvrulia induqciuri 

damtkicebebis is klasi, romelis transformaciac SesaZlebelia am meTodiT. 

72. 
 

m. ruxaia, 

g. WankvetaZe, 

l. kurtaniZe  

 

Semi-Automated Construction of 

Proof Schemata 

Eleventh International Tbilisi 

Symposium on Language, Lo–gic 

and Computation, 21–25 

seqtemberi, 2015,  Tbilisi 

moxsenebis anotacia 

moxsenebaze warmodgenili iqna mtkicebaTa sqemebi da maTi agebis algoriTmi. 

agreTve am algoriTmis kompiuteruli realizacia. 

73. 
 

T. tetunaSvili  A  Note on the Structure of Ato-

mic Components of Independent 

Families of Sets 
 

Swedish-Georgian Conference in 

Analysis an Dynamical Systems, 

15-22 ivlisi, 2015, Tbilisi 

moxsenebis anotacia 

warmodgenilia simravluri ojaxebis geometriuli realizaciis SesaZlebloba 

sxvadasxva figurebiT. 

74. 
 

T. tetunaSvili simravlur-Teoriuli da 
kombinatoruli meTodebis 
zogierTi gamoyenebis Se-
saxeb 

 

maTematikisa da informati-
kis gamoyeneba sabunebis-
metyvelo mecnierebebsa da 
inJineriaSi (Tbilisis sa-
mecniero kvireulis far-

glebSi), 11-13 noemberi, 2015, 
Tbilisi 

moxsenebis anotacia 

ganxilulia ramdenime debuleba evkliduri sibrtyisa da evkliduri sivrcis 

erTgvarovani dafarvebis Sesaxeb, aseve Teoremebi simravleTa ojaxebis 
geometriuli realizaciebis Sesaxeb da debulebebi garkveuli geometriuli 

Tvisebebis mqone wertilovani simravleebis arsebobaze.  

75. T. qasraSvili simravlur–Teoriuli inva-
riantebi evkliduri geomet-
riis sakiTxebSi 

i.javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo uni-
versitetis i. vekuas saxe-
lobis gamoyenebiTi maTema-
tikis institutis seminaris 
XXIX gafarToebuli sxdo-
mebi, 22-24 aprili, 2015, 
Tbilisi 

moxsenebis anotacia 

moxsenebaSi naCvenebia wiris algebrulobisa da transcendentulobis 

ganmasxvavebeli ZiriTadi invarianti, kerZod moyvanilia  Teorema: Tu sibrtyeze 

arsebobs wrfe, romlis mocemul wirTan gadakveTis wertilTa simravle 

usasrulod Tvladia, maSin wiri iqneba transcendentuli. 
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76. 
 

x. Cargazia, 

o. xarSilaZe 

fonuri qaris gavlena uds 

modebis mier didmas–
Stabiani zonaluri qaris 
generaciaze  

saqarTvelos maTematikos–

Ta kavSiris VI saerTaSori–

so konferencia. 12–16 ivli–

si, 2015, baTumi  

moxsenebis anotacia 

Seswavlilia araerTgvarovani fonuri qarebiT marTul ionosferoSi  zonaluri 

dinebis generacia. Seswavlilia arawrfivi (skalaruli da veqtoruli) efeqtebis 

roli sasruli amplitudis mqone ultra dabali sixSiris (uds) modebis mier 

didmasStabiani zonaluri dinebebis formirebaSi disipaciur ionosferoSi. 
Sesabamisi gantolebaTa sistemis Teoriuli analizis safuZvelze SeSfoTebaTa 

amplitudebisaTvis (sakuTari ricxvebisaTvis ganzogadoebuli amocana) 
gamovlenil iqna SedarebiT mcire masStabiani uds talRidan da fonuri 

qarebidan energiis didmasStabian zonalur dinebebSi gadaqaCvis Taviseburebebi. 

naCvenebia, rom zonaluri dinebis generacia ganpirobebulia sasrul 
amplitudiani damagnitebuli rosbis talRis reinoldsis ZabviT da fonuri 

wanacvlebiTi dinebis zemoqmedebiT. 

77. 
 

x. Cargazia, 

o.  xarSilaZe 

wanacvlebiTi dinebis gav–
lena uds talRebis mier 
didmasStabiani zonaluri 
moZraobebis warmoSobaze 

saqarTvelos meqanikosTa 

kavSiris me–6 yovelwliuri 

konferencia, 29seqtemberi – 

4 oqtomberi,  2015, Tbilisi 

moxsenebis anotacia 

Seswavlilia araerTgvarovani wanacvlebiTi dinebebiT ganpirobebul 

ionosferoSi  zonaluri dinebis warmoSoba. Sesabamisi gantolebaTa sistemis 

Teoriuli analizis safuZvelze SeSfoTebaTa amplitudebisaTvis (sakuTari 

ricxvebisaTvis ganzogadoebuli amocana) gamovlenil iqna SedarebiT mcire 
masStabiani uds talRidan da wanacvlebiti dinebebidan energiis didmasStabian 

zonalur moZraobebSi gadaqaCvis Taviseburebebi.  

78. 
 

x. Cargazia, 

o.  xarSilaZe, 

 j. rogava 

arawrfivi dinamikuri gan-
tolebebis Teoriuli ana-
lizi da ricxviTi simula-
cia wanacvlebiTi dinebiT 
ganpirobebul disipaciur 
ionosferoSi  

TICSAM – 2015, saerTaSo–
riso konferencia kompiute-
rul mecnierebebsa da gamo-

yenebiT maTematikaSi,   21-23 
marti,  2015,  Tbilisi  

moxsenebis anotacia 

disipaciur ionosferoSi zonalur  wanacvlebiT dinebebSi efeqturia 

aramodaluri midgoma. aramodaluri midgomiT Seswavlilia planetaruli 
masStabis rosbis talRebisa da uds Cqari  talRebis inducirebuli wrfivi 

kavSiris araorTogonaluroba. naCvenebia, rom am kavSiris gamo generirdebian 
uds eleqtro magnituri talRebi ionosferuli da wanacvlebiTi dinebebis 

parametrebis sakmaod farTe diapazonisaTvis.                                                  

79. 
 

x. Cargazia, 

o.  xarSilaZe, 

r. WaniSvili 

zonaluri dinebebisa did-
masStabiani magnituri vele-
bis arawrfivi generacia uds 
talRebis mier da am tal-
Rebis urTierT transforma-

cia ionosferoSi, sateli-

i. javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo uni-
versitetis zust da sabu-
nebismetyvelo mecniereba-
Ta fakultetis mesame kon-
ferencia, 2–7 Tebervali, 
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turi monacemebis analizi  2015, Tbilisi 

moxsenebis anotacia 

 Seswavlilia turbulentur araerTgvarovani fonuri qarebiT marTul 

ionosferoSi zonaluri dinebisa da magnituri velebis arawrfivi generacia. 

Seswavlilia arawrfivi (skalaruli da veqtoruli) efeqtebis roli sasruli 
amplitudis mqone damagnitebuli talRebis mier didmasStabiani zonaluri 

dinebebisa da magnituri velebis formirebaSi disipaciur ionosferoSi. 

gamoyenebul iqna modificirebuli parametruli modgoma. gamokvleulia uds 
talRebis urTierTtransformaciis amocana wanacvlebiTi dinebebiT ganpi-

robebul ionosferoSi. Catarebul iqna realur satelitur monacemTa analizi.  

80. 
 

x. Cargazia, 

o. xarSilaZe 
 

friqciuli avtorxevebi mi-
wisZvris martiv modelebSi 

maTematikisa da informati-
kis gamoyeneba sabunebis-
metyvelo mecnierebebsa da 
inJineriaSi (Tbilisis sa-
mecniero kvireulis far-

glebSi), 11-13 noemberi, 2015, 
Tbilisi 

moxsenebis anotacia 

seismuri procesebis modelirebis mizniT ganxilulia teqtonikuri filebis 
moZraobis dinamika xaxunis Zalis Stribek-efeqtis gaTvaliswinebiT. martivi 
erTblokiani sistemis haikinis amocanaSi blokis dabali siCqareebisaTvis 
miRebulia vanderpolis gantoleba, romelic aRwers friqciul avtorxevebs. am 
modelSi naCvenebia „stick-slip“ dinamis arseboba, romlis Seswavla aqtualuria 
miwisZvris procesebis SesaZlo meqanizmis gamosavlenad. ganxilulia ori bmuli 
vanderpolis oscilatoris dinamika, romelSic gare perioduli Zalis 

arsebobisas dabalsixSiruli perioduli „teqtonikuri“ signalis fonze 
gamovlenilia maRalsixSiruli „seismuri“ rxevebi. aseTi signalebi miRebulia 
realuri seismuri gafiltruli signalebidan, rac gviCvenebs modelis karg 
Tvisobriv Tanxvedras realur seismur dakvirvebebTan. ricxviTi meTodebis 

gamoyenebiT aseve Seswavlilia erTi da or-blokiani sistemebis arawrfivi 
dinamika mSrali xaxunis sxvadasxva analizuri modelis saSualebiT siCqaris 
SezRudvis gareSe da naCvenebia rogorc „stick-slip“ moZraobis, aseve 
determinirebuli qaosis SesaZlebloba Stribek-efeqtis gaTvaliswinebiT. 
regularuli da qaosuri moZraobebi Tvisobrivad Seswavlilia modelSi 
mieRebuli signalebis speqtraluri analiziT, bifurkaciuli diagramebiT da 
fazuri traeqtoriebis puankares kveTebis agebiT. determinirebuli qaosis 
arseboba aseT martiv modelebSic ki problemurs xdis miwisZvris 
prognozirebas, magram iZleva procesis fizikur suraTs. 

81. 
 

i. cagareli,  

 l. biwaZe 

drekadobis bmuli Teoriis 
sasazRvro amocanebis amox-
sna orgvari forebis Sem-
cveli sferosaTvis 
 
 

 

i. javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo uni-
versitetis i. vekuas saxe-
lobis gamoyenebiTi maTema-
tikis institutis seminaris 
XXIX gafarToebuli sxdo-
mebi, 22-24 aprili, 2015, 
Tbilisi 
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moxsenebis anotacia 

cxadad, absoluturad da Tanabrad krebadi mwkrivebis saxiT, amoxsnilia 
drekadobis bmuli Teoriis sasazRvro amocanebi orgvari forebis Semcveli 

sferosaTvis.  

82. 
 

n. xatiaSvili simsivnuri cilebis gavlena 
sisxlis nakadze 

 

i. javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo uni-
versitetis i. vekuas saxe-
lobis gamoyenebiTi maTema-
tikis institutis seminaris 
XXIX gafarToebuli sxdo-
mebi, 22-24 aprili, 2015, 
Tbilisi 

moxsenebis anotacia 

gamokvleulia simsivnis ujredebis da proteinebis raodenobis gavlena sisxlis 

nakadze mcire arteriolebSi. Jangbadis da sxva nivTierebaTa SeTvisebis procesi 

aRiwereba stoqsis wrfivi sistemiT. es procesi damokidebulia sisxlis 

siblantesa da simkvriveze. naCvenebia, rom rodesac es parametrebi izrdeba 

Jangbadis moxmareba klebulobs. sxvadsxva parametrisTvis agebulia Jangbadis 

moxmarebis siCqaris profili.  

83. T. janeliZe, 

r. boWoriSvili, 

h. elberni 

aikoni da adveqciis SeuR–
lebuli 

maTematikisa da infor-
matikis gamoyeneba sabu-
nebismetyvelo mecnie-
rebebsa  da  inJineriaSi 
(Tbilisis samecniero 

kvireulis   farglebSi), 
11-13 noemberi, 2015, 
Tbilisi. 

moxsenebis anotacia 

moxseneba exeba ikosaedrul samkuTxa badeze adveqciis gantolebis 
SeuRlebuls. ganxilulia grmanuli amindis samsaxuris (DWD) da maqs-plankis 

meteorologiuri institutis (MPI-M) erToblivi proeqti aikon-modeli. 
adveqciis gantolebis amosaxsnelad aikonSi gamoyenebuli ricxviTi sqema 
aRdgenilia DWD-s programuli kodidan. Semdeg, SeuRlebuli ricxviTi sqema 

iqna agebuli variaciuli monacemTa asimilaciis farglebSi, daiwra Sesabamisi 
programuli kodi da Semowmda eqsperimentebis saSualebiT.   

84. r. janjRava binaruli narevisgan Sed-
genili firfitebis dre-
kadi wonasworobis gan-
tolebebis miReba mimdev-
robiTi gawarmoebis me-
TodiT  

saqarTvelos meqanikosTa 

kavSiris me–6 yovelwliu-
ri saerTaSoriso konfe-

rencia, 29 seqtemberi – 4 

oqtomber 2015, Tbilisi 

moxsenebis anotacia 

moxsenebaSi ganixileba ori izotropuli drekadi masalis narevis e. w. grin-

nagdi-stilis geometriulad arawrfivi modeli. AaRniSnuli samganzomi–
lebiani modelis ZiriTadi gantolebebidan binaruli narevisgan Sedgenili 
firfitebisTvis statikuri wonasworobis gantolebaTa sistemis misaRebad 
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gamoyenebulia i. vekuas reduqciis meTodi, romelsac is mimdevrobiTi gawar–
moebis meTods uwodebs.Aadre, damreci garsebisTvis Sesabamisi gantolebebis 
misaRebad gamoyenebuli iyo saZiebeli sidideebis sisqis mimarT leJandris 
polinomebad gaSlis meTodi.  

85. v. jiqia usasrulod daSorebul 
wertilis midamoSi xaris-
xovani asimptotikis mqone 
amonaxsnTa sivrcis gan-
zomilebaTa  struqtura 
elifsuri tipis zogierTi 
sistemisaTvis 

i. javaxiSvilis saxelo-
bis Tbilisis saxelmwi-
fo universitetis i. ve-
kuas saxelobis gamoyene-
biTi maTematikis insti-
tutis seminaris XXIX 

gafarToebuli sxdomebi, 
22-24 aprili, 2015, Tbi-
lisi 

moxsenebis anotacia 

damtkicebulia liuvilis tipis Teoremebi karleman–vekuas araregularul 

gantolebaTa sistemisaTvis, romlebic warmoadgenen  cnobili gantolebisaTvis 

am tipis Teoremebis ganzogadoebas.  

86. l. baramiZe furies mwkrivebis loga-
riTmuli saSualoebis 
zomiT krebadobis Sesaxeb 

maTematikisa da informa-
tikis gamoyeneba sabune-
bismetyvelo mecnierebeb-
sa da inJineriaSi (Tbi-
lisis samecniero kvire-

ulis farglebSi), 11-13 
noemberi, 2015, Tbilisi 

moxsenebis anotacia 

moxsenebaSi ganxilulia furies ormagi mwkrivebis logariTmuli saSualoebis 
zomiT da TiTqmis yvelgan krebadobis sakiTxebi. 

87. g. SevardeniZe furies mwkrivebis Ceza-
ros saSualoebis Tanab-
rad krebadobis Sesaxeb 

maTematikisa da informa-
tikis gamoyeneba sabune-
bismetyvelo mecnierebeb-
sa da inJineriaSi (Tbi-
lisis samecniero kvire-

ulis farglebSi), 11-13 
noemberi, 2015, Tbilisi 

moxsenebis anotacia 

gamokvleulia funqciis furie-uolSis mwkrivebis Cezaros uaryofiTi 
saSualoebis Sejamebadoba ganzogadebuli SemosazRvruli variaciebisaTvis. 

 
 
        b) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis dasaxeleba, 

Catarebis  
dro da adgili 

1. 
 

g. jaiani Models of Perpendicularly 

Linked Two and Three Elastic 

Bars 

9th International Conference 

on Advanced Computational 

Engineering and Experimen–
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ting: ACEX2015 (29 June – 2 

July, 2015, Munich, Germany) 
 

moxsenebis anotacia 

i. vekuam aago ierarqiuli modelebi drekadi garsebisaTvis, kerZod, 
prizmuli garsebisaTvis, risTvisac gamoiyena gadaadgilebis veqtoris, Zabvis 
da deformaciis tenzorebis furie-leJandris mwkrivebad gaSla. am ideis 
ganzogadebiT da zemoaRniSnuli sidideebis ormag furie-leJandris 
mwkrivebad gaSliT agebulia ierarqiuli modelebi drekadi ReroebisaTvis. 
moxseneba exeba statikis da dinamikis sasazRvro-sakontaqto amocanebs marTi 
kuTxiT miyrdnobili ori da sami RerosaTvis ierarqiuli modelebis (0,0) 
miaxloebaSi.  

2. 
 

g. jaiani On Elastic Thin Structures with 

Complicated Geometry 

berlinis teqnikuri uni-
versitetis meqanikis in-
stitutis seminari, 7 

ivlisi, 2015, berlini, 
germania 

moxsenebis anotacia 

moxseneba exeba SoTa rusTavelis erovnuli samecniero fondis proeqtis 
(grantis) #30/28 (2013-2015) “praqtikaSi gavrcelebuli rTuli geometriis 

mqone konstruqciebis modelireba da gaTvla” farglebSi miRebul Sedegebs, 
saxeldobr, fenovani prizmuli garsebis ierarqiul modelebs (or versias) 
da ori da sami marTobulad dakavSirebuli Reroebisagan Sedgenil 
struqturebs. Reroebi da prizmuli garsebis fenebi drekadia da SeiZleba 
iyos wamaxvilebuli. 

3. 
 

n. CinCalaZe On a mathematical problem of 
cusped double-layered plates 

86th Annual Meeting of the 
International Association of 
Applied Mathematics and 

Mechanics March 23-27, 2015, 
Lecce, Italy 

moxsenebis anotacia 

moxsenebaSi ganxilulia orfenovani wamaxvilebuli prizmuli garsebi ierar–
qiuli modelebis nulovan miaxloebaSi. 

4. 
 

e. nadaraia, 

g. soxaZe 

Integral Functionals of a Densi-

ty 

International Conference “Pro-

bability, Reliability and Statis-

tics, PRESTO-2015“,  

7-11 April, Kiev, Ukraine 

moxsenebis anotacia 

moxsenebul iqna albaTuri ganawilebis integraluri funqcionalebis 
Sefasebis problema. moyvanil iqna avtorebis mier  miRebuli axali Sedegebi 
am mimarTulebiT.  

5. 
 

r. kakubava, 

g. soxaZe 

Two-Line Closed Queuing Sys-

tem for Service of Replace-

ments and Renewals 

International Conference “Pro-

bability, Reliability and Sta-

tistics, PRESTO-2015“,  

7-11 April, Kiev, Ukraine  
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moxsenebis anotacia 

dasmuli iyo or arxiani tipis zogadi amocana masiuri momsaxurebis 
Teoriidan. gacnobil iqna avtorebis Sedegebi am mimarTulebiT.  

6. 
 

T. vaSaymaZe To Approximate Solution of 
Ordinary Differential Equations  

3rd International Conference 

on AMAT, May 28-31, 2015, 

Ankara, Turkey 

moxsenebia anotacia 

moxseneba Sedgeba 4 nawilisagan: (1)koSis amocanis miaxloebiTi amoxsnis Sesaxeb 

gaus-ermitis  mdgradi  meTodiT  Cveulebrivi diferencialur  gantolebaTa 

sistemisaTvis;  

(2) mcire parametriani ganzogadebuli amonaxsnis SemTxvevaSi II rigis 
diferencialuri gantolebisaTvis sasazRvro amocanis miaxloebiT amoxsnis 

Sesaxeb; (3) koSis amocanis miaxloebiTi amoxsnis Sesaxeb wilad-warmoebuliani 

dagvianebuli integro-diferencialuri gantolebisaTvis; (4) pirveli rigis 
hiperbolur gantolebaTa sistemis maRali sizustis meTodiT miaxloebiTi 

amoxsnis Sesaxeb.    

7. a. xaraziSvili Acute Triangles in the context of  
the Illumination problems 

12th International Conference on 
Geometry and Applications, 1-6 
September, 2015, Varna, 
Bulgaria  

moxsenebis anotacia 

naCvenebia, rom  n – ganzomilebian evklidur sivrceSi arsebobs n  – ganzomile-

biani amozneqili kompaqturi sxeuli, romlis sazRvari aris gluvi, garda 
sasruli raodenoba singularuli wertilebisa da romlis ganaTebisaTvis 

aucilebelia aranakleb k(n) raodenoba sxivebisa,  sadac k(n) sididis rigi eqspo-

nencialuria n – is mimarT.   

8. 
 

u. goginava On the Strong Summability of 
Walsh-Fourier Series, Workshop 
on Function spaces  

Harmonic Analysis and Related 
Topics on the occasion of the 
67th birthday of Professor Viktor 
Kolyada, April 27-30, 2015, 
Karlstad, Sweden 

moxsenebis anotacia 

ganxilulia furies mwkrivebis TiTqmis yvelgan Zlierad Sejamebadobis 
sakiTxebi.   

9. 
 

u. goginava On the summability of Walsh-
Fourier series 

Georgian-Hungarian joint work–
shop on Dyadic Analysis and 
Related Fields, 30 May -5 June, 

2015, Nyireguhaza, Hungary  

moxsenebis anotacia 

ganxilulia furie-uolSis jeradi mwkrivebis logariTmuli saSualoebiT 
Sejamebadobis sakiTxebi.   

10. u. goginava On the Convergence  of double 
Fourier series of Functions of 

Singular PDF’s , Analytical tools 
and Applications, 24-27 June,  
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Bounded Partial Generalized 
Variation   

2015, Male Ciche, Poland   

moxsenebis anotacia 

ganxilulia ganzogadoebuli sasruli variaciis fuqciebi da Seswavlilia 
maTi furies mwkrivebis wertilSi krebadobis sakiTxebi. 

11. 
 

T. TadumaZe Initial data optimization prob-

lems for some classes of neutral 

functional differential equations: 

variation formulas of solution, 

necessary condition of optima-

lity, existence theorems 

Israeli-Georgian Workshop On 

Functional Differential Equa–

tions, 25  February  and  2 

March, 2015, Ariel University, 

Israel 
 

moxsenebis anotacia 

warmoebulis winaistoriis  mimarT wrfivi neitraluri diferencialuri ganto-

lebisTvis damtkicebulia amonaxsnis uwyvetoba sawyisi monacemebis mimarT. miRe-

bulia amonaxsnis variaciis formulebi, sadac gamovlenilia cvladi dagvianebis 

funqciisa da sawyisi momentis variaciis, wyvetili sawyisi pirobis efeqtebi. da-

dgenilia sawyisi monacemebis optimalurobis aucilebeli pirobebi. damtkice-

bulia optimaluri sawyisi monacemebis arsebobis Teoremebi. 

12. 
 

r. koplataZe On Higher Order Generalized 
Emden-Fowler Differential 
Equations with Delay Argument 

Israeli-Georgian Workshop On 

Functional Differential Equa–

tions, 25  February  and  2 

March, 2015, Ariel University, 

Israel   

moxsenebis anotacia 

ganxilulia dagvianebul argumentiani emden-fauleris ganzogadoebuli 

diferencialuri gantoleba. gamoyofilia e.w. TiTqmis wrfivi da arsebiTad 

arawrfivi gantolebebi, romlebic Sesabamisad warmoadgens wrfiv da emden-

fauleris arawrfiv diferencialur gantolebaTa gafarToebas. dadgenilia 

ganzogadoebul gantolebaTa amonaxsnebis yofaqceva usasrulobis midamoSi.   

13. 
 

j. gvineri, 

d. natroSvili   

Coupled Contact Problems in 
Piezoelectricity – Mathematical 
Modelling and Boundary Element 
Approximation of Higher Order 

VI International Conference on 
Coupled Problems in Science 
and Engineering, 18-20 May, 
2015, Venice, Italy   

moxsenebis anotacia 

moxsenebaSi ganxilulia drekadobis Teoriis samganzomilebiani unilateralu-
ri sakontaqto amocanebi piezoeleqtruli sxeulebisaTvis xaxunis gaTvaliswi-

nebiT. naCvenebia amocanebis susti amonaxsnebis erTaderTobisa da arsebobis Teo-

remebi. damtkicebulia amonaxsnis uwyvetad damokidebuleba amocanis monacemeb-

ze da xaxunis koeficientze.  im  SemTxvevaSi, rodesac sxeuli ar aris Camagrebu-

li sazRvris raime nawilis gaswvriv da ganicdis mxolod Zalebis zemoqmedebas, 

dadgenilia amocanis amoxsnadobis aucilebeli da sakmarisi pirobebi, romlebic 

cxadi saxiTaa amowerili.  
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14. 
 

d. natroSvili  Acoustic scattering by inhom–
ogeneous anisotropic obstacle: 

Boundary-domain integral equ–
ation approach. 

The 12-th International Confe–

rence on Mathematical and Num–

erical Aspects of Wave Prop–
sagation 2015, 20-24 July, 
Karlsruhe, Germany 

moxsenebis anotacia 

naSromSi ganxilulia akustikuri talRebis gabnevis maTematikuri amocanebi, 
rodesac amreklavi winaRoba warmodgens anizotropul araerTgvarovan gare-
mos. ganxilulia SemTxveva, rodesac fizikuri parametrebi wyvetilia erTgva-
rovani da arerTgvarovani nawilebis gamyof zedapirze. amocanebi Seswavli-
lia axlad damuSavebuli sasazRvro-sivrculi lokalizebuli gantolebebis 
Teoriis gamoyenebiT, romelic dafuZnebulia lokalizebuli parametriqsis 
saSualebiT agebuli ganzogadebuli potencialebisa da maTi Sesabamisi 
integraluri da fsevdodiferencialuri operatorebis Tvisebebze. damtkice-
bulia Sesabamisi transmisiis amocanebis amonaxsnTa arsebobisa da erTader-
Tobis Teoremebi rxevis parametris nebismieri mniSvnelobisaTvis.     

15. 
 

j. rogava, 

d. gulua 

Reduction four-layer semi- discrete 

scheme for an evo–lutionary 
equation to two- layer schemes and 
error estimates of the approximate 
solutions 

Workshop, Lie Groups, Dif–

ferential Equations and Geo–
metry, Supported by Marie 
Curie's International Research 
Staff Exchange Scheme Grant 
FP7 – PEOPLE - 2012-IRSES-
317721, 14 July  -  25 August, 

2015, Palermo, Italy   

moxsenebis anotacia 

hilbertis sivrceSi abstraqtuli evoluciuri gantolebisTvis ganxilulia 

koSis amocana. am amocanis aproqsimacia xdeba aracxadi oTxSriani 

naxevraddiskretuli sqemis saSualebiT, romelic SeSfoTebis algoriTmis 

gamoyenebiT  daiyvaneba orSrian sqemebze. am sqemebis amoxsnis gziT igeba 

gamosavali amocanis miaxloebiTi amonaxsni. Sefasebulia miaxloebiTi 

amonaxsnis cdomileba. 

16. 
 

g. fanculaia On some applications of Haar 
ambivalents in  mathematical 
statistics   

The 43th Winter School in 
Abstract Analysis, 10 - 17 

January, 2015, Svratka, Czech  

moxsenebis anotacia 

invariantuli metrikiT aRWurvil aralokalurad-kompaqtur polonur jgufebze   
agebulia  arsebiTad  axali klasi statistikuri struqturebis, romelTac gaaC-
niaT ucnobi parametris  obieqturi da  Zlierad obieqturi Zaldebuli  Sefasebe-

bi. agebulia  sustad gancalebadi  statistikuri  struqturis iseTi magaliTi, 
romlisTvisac  Zaldebuli Sefasebis arsebobis sakiTxi  gadauWrelia (ZF) & (DC)  

aqsiomaTa sistemaSi. agebulia obieqturi da Zlierad obieqturi Zaldebuli 
Sefasebebis mqone statistikuri struqturebis magaliTebi kompaqtur polonur 

{0,1}jgufSi.  

17. 
 

q. yaWiaSvili Constrained Methods of Bayes 
Type of Composite Hypotheses 
Testing 

International Conference on Sta-
tistics for Twenty-first Century 

[ICSTC-2015]  17-19 Decem–

http://www.karlin.mff.cuni.cz/~lhota/index.php
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ber, 2015, Trivandrum, India 

moxsenebis anotacia 

moxsenebaSi ganxilulia problema, romelic warmoiSveba rTuli hipoTezis 
Semowmebisas klasikuri baiesis meTodiT da romelic cnobilia lindlis 
paradoqsis saxeliT. klasikuri baiesis meTodTan erTad aprioruli alba-
Tobebis Tavisufali SerCevisas ganxilulia paradoqsis gverdis avlis 
mizniT aprioruli albaTobebis bernardos mier SemoTavazebuli SerCevis 
wesi da moxsenebis avtoris mier SemoTavazebuli pirobiTi baiesis meTodi. am 
midgomebis dadebiTi da uaryofiTi mxareebi aris naCvenebi. Teoriulad da 
specialuri magaliTebis (romlebSiac adgili aqvs lindlis paradoqs) 
gamoTvlis safuZvelze naCvenebia, rom pirobiTi baiesis meTodi Tavisufalia 
naxsenebi problemisagan. mas aqvs axali, originaluri Tvisebebi, romlebic 
dakavSirebulia mocemuli donis pirveli da meore tipis Secdomebis mqone 
albaTobebiT hipoTezebis miRebis areebis originalur TvisebebTan. daTvli-
li praqtikuli magaliTebi naTlad aCveneben pirobiTi baiesis meTodis ma-
Ral Tvisebebs da saimedobas. kritikul situaciebSi, rodesac sxva meTodebi 
iZlevian sapirispiro gadawyvetilebebs, pirobiTi baiesis meTodi iZleva yve-
laze logikur gadawyvetilebas.    

18. 
 

T. jangvelaZe, 

z. kiRuraZe, 

m. krawaSvili 
 

One Nonlinear Model Based on 
Maxwell System 

39th Annual SIAM Southeas–tern 

Atlantic Section Conferen–ce, 
University of Alabama in 

Birmingham, 20-22 March, 2015, 
Birmingham, Alabama, USA 

moxsenebis anotacia 

gamokvleulia maqsvelis gantolebaTa sistemaze dafuZnebuli garemoSi eleq-

tromagnituri velis difuziis procesis aRmweri modeli. Seswavlilia Sesabami-

si sawyis-sasazRvro amocanebis amonaxsnebis asimptoturi yofaqceva droiTi 

cvladis usasrulod zrdisas. 

19. 
 

T. jangvelaZe, 

z. kiRuraZe, 

g. asaniSvili, 

g. jangvelaZe 
 
 

On One System of Nonlinear 

Multidimensional Partial Dif–
ferential Equations   

39th Annual SIAM Southe–astern 

Atlantic Section Confe–rence, 
University of Alabama in 

Birmingham, 20-22 March, 2015, 
Birmingham, Alabama, USA  

moxsenebis anotacia 

ganxilulia arawrfivi kerZowarmoebulebiani diferencialuri gantolebaTa 

mravalganzomilebiani sistema, romelic organzomilebian SemTxvevaSi aRwers 

mcenareTa foTlebSi ZarRvovan ganviTarebis process. Seswavlilia cvalebadi 
mimarTulebis sxvaobiani sqemis absoliturad mdgradobisa da krebadobis 

sakiTxebi. mocemulia krebadobis rigi. Catarebulia mravali ricxviTi 
eqsperimenti da miRebuli Sedegebisa da Teoriuli daskvnebis SedarebiTi 

analizi. mocemulia Sesabamisi grafikuli ilustraciebi.    

20. 
 

T. jangvelaZe 
 

On Two Nonlinear Partial Integro-
Differential Models 

4th International Conference on 
Applied and Computational 

Mathematics, 5-7 September, 

2015, Seoul, Korea 
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moxsenebis anotacia 

eleqtromagnituri velis difuziis procesis aRmweri ori kerZowarmoebulebiani 

integro-diferencialuri modelisaTvis ganxilulia Sesabamisi sawyis-sasaz-
Rvro amocanebis amonaxsnebis asimptoturi yofaqceva droiTi cvladis usasru-

lod zrdisas. agebuli da Seswavlilia Sesabamisi diskretuli analogebi. Cata-

rebulia mravali ricxviTi eqsperimenti. moyvanilia Sedegebis grafikuli ilus-

traciebi da maTi analizi.  

21. 
 

i. qardava, 

j. anTiZe, 

n. gulua 
 

Solving the Problem of the Accents 

for Speech Reco–gnition Systems  

5th International Conference on 
Computer Communication and 
Management,18-19 May, 2015,  
Rome, Italy    

   anotacia 

moxsenebaSi gakeTebuli SemoTavazeba Seqmnilia adamianis amosacnobad misi 
biometriuli monacemebis mixedviT. 

22. m. beriaSvili simravlur-Teoriuli meTo-
debis zogierTi gamoyeneba 
zomis TeoriaSi 

maTematikis me-19  seminari, 

simravleTa Teoriis me-8 
axalgazrduli konfe-

rencia, 24-30 oqtomberi, 

2015, israeli, ierusalimi 

moxsenebis anotacia 

moxsenebaSi warmodgenili iyo zomadobis sxvadasxva modifikaciebi sirmavlur-
Teoriul aspeqtSi da am midgomebiT ganxiluli iyo sxvadasxva wertilovan 

simravleTa zomadobis sakiTxebi.  

23. m. beriaSvili damatebiTi simravlur-Teo-
riuli aqsiomebis zogierTi 
gamoyeneba zomis TeoriaSi   

haidelbergis laureatTa 

mesame forumi, 23-28 

agvisto, 2015, haidelbergi, 
germania   

moxsenebis anotacia 

moxsenebaSi warmodgenilia damatebiT-simravlur Teoriul aqsiomebze dayrdno-
biT agebuli ramdenime paradoqsaluri simravle da maTi urTierTkavSirebi da 

damokidebulebebi. warmodgenilia aseTi simravleebis zomadobis Tvisebebi.   

24. 
 

b. dundua DeclarativeProgrammingwithSeque
nceandContextVariables 

VII Workshop de Matemática 
Aplicada, 5-6  February 2015, 

Brasilia, Brazil. 

moxsenebis anotacia 

mimdevrobebisaTvis da konteqtstebisaTvis ganisazRvra deklaraciuli progra-

mirebis sxvadasxva paradigmebi. efeqturobis gaumjobesebis mizniT, Seiqmna Se-

kumSuli mimdev–robis amoxsnis algoriTmi, romelic integrirebul iqna Seswav-

lil paradigmebSi.  

25. 
 

m. ruxaia Theorem Proving in Formula 

Schemata 

Fourth Workshop on Proof Ex-

change for Theorem Proving 

(part of CADE 25), 2-3 August, 
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Berlin, Germany 

moxsenebis anotacia 

moxsenebaze warmodgenili iqna formulaTa sqemebi da maTTvis TeoremaTa 

damtkicebis algoriTmi, agreTve am algoriTmis kompiuteruli realizacia. 

26. 
 

x. Cargazia,  

o. xarSilaZe 

Sida gravitaciuri tal-
Rebis tranzientuli zrda 

ionosferoSi wanacvlebiTi 
dinebebis arsebobisas 

EGU generaluri asamblea 

2015, 12-17 aprili, vena, 
avstria 

moxsenebis anotacia 

Seswavlilia Sida gravitaciuri talRebis (Sgt) gaZlierebisa da tranzientuli 
zrdis wrfivi meqanizmi uwyvetad stratificirebul ionosferoSi 

araerTgvarovan qarebTan uerTierTqmedebisas. naCvenebia, rom  Sgt-s gaZliereba 

drois mixedviT  mimdinareobs ara  eqsponencialurad, aramed xarisxovani wesiT. 

27. 
 

x. Cargazia, 

o.  xarSilaZe 

zonaluri dinebebisa did-
masStabiani magnituri vele-
bis arawrfivi generacia uds 

talRebis mier, satelituri 
monacemebis analizi 

geodeziisa da geofizikis 
saerTaSoriso kavSiris  

26-e  generaluri asamblea,  

22 ivnisi - 2 ivlisi, 2015, 

praRa, CexeTi 

moxsenebis anotacia 

Seswavlilia turbulentur araerTgvarovani fonuri qarebiT marTul 

ionosferoSi zonaluri dinebisa da magnituri velebis arawrfivi generacia.  

Seswavlilia arawrfivi (skalaruli da veqtoruli) efeqtebis roli sasruli 
amplitudis mqone damagnitebuli talRebis mier didmasStabiani zonaluri 

dinebebisa da magnituri velebis formirebaSi disipaciur ionosferoSi. gamoye-

nebul iqna modificirebuli parametruli modgoma. gamokvleulia uds talRebis 
urTierTtransformaciis amocana wanacvlebiTi dinebebiT ganpirobebul ionos-

feroSi. Catarebul iqna realur satelitur monacemTa analizi. 

28. 
 

x. Cargazia,  

o. xarSilaZe 

fonuri araerTgvarovani qa-
ris gavlena didmasStabia-
ni zonaluri dinebis gene-
raciaze uds talRebis mier 

evropis planetarul mec–

nierebaTa kongresi EPSC- 

2015, 27 seqtemberi – 2 

oqtomberi, 2015, nanti, 
safrangeTi 

moxsenebis anotacia 

Seswavlilia araerTgvarovani fonuri qarebiT marTul ionosferoSi zonaluri 

dinebis generacia. Seswavlilia arawrfivi (skalaruli da veqtoruli) efeqtebis 

roli sasruli amplitudis mqone ultra dabali sixSiris (uds) modebis mier 

didmasStabiani zona–luri dinebebis formirebaSi disipaciur ionosferoSi.  
gamovlenil iqna SedarebiT mcire masStabiani uds talRidan da fonuri qarebi-

dan energiis didmasStabian zonalur dinebebSi gadaqaCvis Taviseburebebi. naCve-

nebia, rom zonaluri dinebis generacia ganpirobebulia sasrul amplitudiani 
damagnitebuli rosbis talRis reinoldsis ZabviT da fonuri wanacvlebiTi 

dinebis zemoqmedebiT.   
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29. 
 

n.xatiaSvili qvanturi biliardis Sesaxeb 
heqsagonaluri tipis aree-
bisTvis 

amerikis maTematikuri sa-
zogadoebis yovelwliuri 

yriloba, 10–13 ianvari, 

2015,  san–antonio, aSS   

moxsenebis anotacia 

gamokvleulia qvanturi biliardis problema heqsagonaluri tipis areebSi, 

kerZod, heqsagoni heqsagonaluri WriliT, heqsagonaluri zoli, heqsaqgonaluri 

yvavili da heqsagonaluri prizmoidi. es procesi aRwerilia helmholcis ganto-

lebiT erTgvarovani sasazRvro pirobebiT. konformul asaxvaTa meTodiT 

helmholcis gantoleba miyvanilia elifsuri tipis gantolebaze marTkuTxedSi. 

miRebulia  speqtri da  Sesabamisi sakuTrivi funqciebi. Sedegebi gamoyenebulia 

grafenSi eleqtronis energetikuli doneebis Sesafaseblad.  

  

30. 
 

n. xatiaSvili solitonur talRebTan da-
kavSirebuli erTi arawrfi-
vi elifsuri gantolebis Se-
saxeb 

 

industriuli da gamoyene-
biTi maTematikis sazoga-

doebis saerTaSoriso kon–

ferencia, SIAM, 10 dekem–

beri, 2015, feniqsi, aSS 

moxsenebis anotacia 

usasrulo areSi ganxilulia Sredingeris gantolebasTan dakavSirebuli araw-

rfivi elifsuri gantoleba. miRebulia am gantolebis amonaxsnebi, romlebic 

eqsponenecialurad qrobadia usasrulobaSi. am amonaxsnebis gamoyenebiT agebu-

lia simetriuli solitonebis profili.  

 
 
 



 

1 
 

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis 

TinaTin wereTlis saxelmwifosa da samarTlis institutis 

2015 wlis samecniero-kvleviTi samuSaoebis angariSi 

 

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis 

TinaTin wereTlis saxelmwifosa da samarTlis institutSi 2015 wels 

gagrZelda muSaoba grZelvadiani proeqtis farglebSi, zogadi 

saxelwodebiT: “samarTlebrivi saxelmwifos ganviTareba da Tanamedrove 

gamowvevebi qarTuli samarTlis evropeizaciis konteqstSi”. muSaoba 

aRniSnul kvleviT programaze institutis oTxi ganyofilebis bazaze 

warimarTa. es ganyofilebebia – sisxlis samarTlisa da kriminologiis, 

kerZo samarTlis, samarTlis istoriisa da Teoriis, sakonstitucio da 

saerTaSoriso samarTlis ganyofilebebi. ganyofilebebis TanamSromlebi 

Tematurad amuSavebdnen konkretul disciplinur farglebSi Semaval 

sakiTxebs, dakavSirebuls zogad samecniero programasTan.  

2015 wlis manZilze garda konkretuli Temebis damuSavebisa da 

publikaciebis momzadebisa, institutis TanamSromlebma waikiTxes 

samecniero moxsenebebi rogorc saqarTveloSi, aseve sazRvargareT 

gamarTul samecniero forumebze, konferenciebsa da kongresebze. 2015 

wlis 12 noembers institutma umaspinZla TinaTin wereTlisa da vladimer 

mayaSvilis 110-e saiubileo TariRisadmi miZRvnil konferencias, 

romelzec moxsenebebiT warsdgnen rogorc institutis TanamSromlebi, 

aseve mowveuli momxseneblebi. RonisZiebas daeswrnen rogorc iuridiuli 

mecnierebis, aseve praqtikis warmomadgenlebi da sxvadasxva 

universitetis TanamSromlebi. igegmeba wakiTxuli moxsenebebis 

gamoqveyneba krebulis saxiT. 

TinaTin wereTlis saxelmwifosa da samarTlis instituti 

agrZelebs TanamSromlobas ucxoeTis samecniero-kvleviT 

dawesebulebebTan. am TanamSromlobis Sedegia 2016 wlis maisis TveSi 

dagegmili saerTaSoriso konferencia, romelic institutis bazaze 

Catardeba. konferenciis saxelwodebaa “konstitucionalizmi, samarTlis 

uzenaesoba da konfliqtis politika”. RonisZiebaSi monawileobas 

miiReben mecneirebi niderlandebidan, espaneTidan, avstraliidan, 

poloneTidan. RonisZiebis Tanaorganizatorebi arian TinaTin wereTlis 

saxelmwifosa da samarTlis instituti, samarTlis sociologiis 

saerTaSoriso instituti (espaneTi) da samarTlebrivi ganaTlebisa da 

socialuri Teoriis centri (poloneTi). RonisZiebis mxardamWeria haagis 

samarTlis uzenaesobis Jurnali.  
qvemoT mocemulia institutis angariSi TiToeuli ganyofilebis 

bazaze Sesrulebuli samuSaoebisa da publikaciebis miTiTebiT. 
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I. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 
wlisaTvis dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi 

proeqtebi 
 
1. 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 

dasaxeleba mecnierebis 

dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

1 
 

sisxlis samarTlis,  

kriminologiis da 

sisxlis saproceso 

samarTlis aqtualuri 

sakiTxebi evropeizaciis 

konteqstSi 

prof. oTar gamyreliZe oTar gamyreliZe 

Tamar ebraliZe 

giorgi Rlonti 

giorgi Todria 

ediSer futkaraZe 

Temur cqitiSvili 

 

ganyofilebis bazaze gagrZelda muSaoba sisxlis samarTlis evropeizaciis 

problemebTan dakavSirebiT. momzadda sagranto proeqti sasjelebis Sesaxeb. 

gamoqveynda naSromebi, miZRvnili materialuri da saproceso sisxlis samarTlis 

problemebisadmi, kriminologiis aqtualuri sakiTxebisadmi. damuSavda 

transnacionaluri sisxlis samarTlis cneba da sisxlissamarTlebrivi politikis 

ganmsazRvreli sakiTxebi. 

 
 

 

2. 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 

dasaxeleba mecnierebis 

dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

1 
 

kerZo samarTlis 

aqtualuri sakiTxebi 

evropeizaciis konteqstSi 

prof. besarion zoiZe besarion zoiZe 

lali lazaraSvili  

gia liluaSvili 

Tamar zoiZe 

 

ganyofilebis bazaze gagrZelda muSaoba kerZo samarTlis evropeizaciis 

problemebTan dakavSirebiT. gamoqveynda kazusebis saxelmZRvanelo samoqalaqo 

samarTlis zogad nawilSi. dacul iqna disertacia wundebuli produqtiT  

miyenebuli zianis anazRaurebis Sesaxeb, rac monografiis saxiT daibeWdeba. 

transnacionaluri kerZo samarTlis magaliTze damuSavla internet-regulaciis da 

saerTaSoriso kerZo arbitraJis problemebi. 
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3. 
 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 

dasaxeleba mecnierebis 

dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

1 
 

sakonstitucio da 

saerTaSoriso sajaro 

samarTlis aqtualuri 

sakiTxebi evropeizaciis 

konteqstSi 

prof. iakob futkaraZe iakob futkaraZe 

levan izoria 

mindia vaSaymaZe 

konstantine korkelia 

 

ganyofilebis bazaze gagrZelda muSaoba sakonstitucio samarTlis evropeizaciis 

problemebTan dakavSirebiT. gamosacemad momzadda krebuli adamianis uflebebis 

saerTaSoriso samarTlis Sesaxeb. daibeWda sapolicio samarTlis pirveli 

saxelmZRvanelo qarTul enaze. damuSavda zesaxelmwifoebrivi konstitucionalizmis 

problemebi evropis kavSiris konstituciis magaliTze. samarTlis globalizaciis 

problemebTan dakavSirebiT gamoikveTa da damuSavda saerTaSoriso sajaro da kerZo 

saerTaSoriso samarTlis ganviTarebis tendenciebi.  

 

 
 

 

4. 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 

dasaxeleba mecnierebis 

dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

1 
 

samarTlis istoriisa da 

Teoriis sakiTxebi 

evropuli samarTlis 

evoluciis konteqstSi 

prof. giorgi xubua giorgi xubua 

goCa feraZe 

lia adeiSvili 

giorgi rusiaSvili 

 

ganyofilebis bazaze gagrZelda muSaoba evropuli samarTlis istoriuli 

evoluciis da qarTuli samarTlis evropuli safuZvlebis problemebTan 

dakavSirebiT. daibeWda samarTlis Teoriis saxelmZRvanelo (me-2 gamocema). daibeWda 

samarTlisa da politikuri azrovnebis istoriis narkvevebi, wigni III. dasabeWdad 

mzaddeba amave seriis wigni IV. qarTul enaze iTargmna da gamoqveynda niklas 

lumanis da harold j. bermanis naSromebi (germanulidan da inglisuridan).   
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II. 1. publikaciebi: 

ა) saqarTveloSi 

 

monografiebi 

# avtori 
monografiis saTauri gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

zoiZe Tamar wundebuli produqtiT 

miyenebuli zianis 

anazRaureba (qarTuli da 

germanuli samarTlis 

SedarebiTi analizi) 

naSromi gamocemis 

procesSia, dasrulda 2015 

wels da dacul iqna 

disertaciis saxiT Tsu-is 

iuridiul fakultetze 

 

 

saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

izoria levan 

 

 

 

xubua giorgi 

 

 

 

 

rusiaSvili giorgi 

 

 

 

 

 

 

 

sapolicio 

samarTali 

 

 

samarTlis Teoria, 

meore gamocema 

 

 

 

kazusebi 

samoqalaqo 

samarTlis zogad 

nawilSi, 

SedarebiTi 

samarTlebrivi 

mimoxilva 

Tbilisi, Sss akademia, 

2015 

 

 

Tbilisi, gamomcemloba 

meridiani, 

2015 

 

Tbilisi, 

gamomcemloba 

iuristebis samyaro, 

2015 

376 gv. 

 

 

 

219 gv. 

 

 

 

 

286 gv. 

saxelmZRvaneloebi gankuTvnilia sauniversiteto iuridiuli ganaTlebisTvis da 

aseve Sesabamisi sakiTxebiT dainteresebuli specialistebisa da iuridiuli 

praqtikis warmomadgenlebisTvis. sapolicio samarTlis saxelmZRvanelo 
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(Tanaavtori levan izoria) pirveli gamocemaa am dargSi. samarTlis Teoriis 

saxelmZRvanelo (meore gamocema, avtori giorgi xubua) gadamuSavebuli teqstia 

pirveli gamocemisa. samoqalaqo samarTlis zogadi nawilis kazusebi (avtori 

giorgi rusiaSvili) Sesrulebulia SedarebiTi samarTlebrivi meTodis gamoyenebiT. 

 

krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

redaqtori goCa 

feraZe 

 

 

 

 

 

 

redaqtorebi laSa 

bregvaZe da Temur 

cqitiSvili 

 

 

 

 

samarTlisa da 

politikuri 

azrovnebis 

istoriis 

narkvevebi. wigni III. 

 

 

 

prof. oTar 

gamyreliZis me-80 

iubilesadmi 

miZRvnili krebuli  

Tbilisi, 

gamomcemloba 

meridiani, 

2015 

 

 

 

 

Tbilisi, 

gamomcemloba 

meridiani, 

2015 

794 gv. 

 

 

 

 

 

 

 

560 gv. 

pirvel krebulSi Sesulia samarTlisa da politikuri azrovnebis istoriisadmi 

miZRvnili naSromebi, Sesrulebuli wamyvani qarTveli mkvlevarebis mier. krebuli 

eZRvneba prof. iv. surgulaZis xsovnas. es am seriis III wignia. igegmeba seriis 

gagrZeleba. amJamad mzadebis procesSia seriis IV wigni, romelic prof. isidore 

doliZis xsovnas mieZRvneba.  

meore krebuli eZRvneba prof. oTar gamyreliZes da asaxavs mis mniSvnelovan 

damsaxurebas qarTuli sisxlis samarTlis ganviTarebis saqmeSi. krebulSi Sesulia 

saqarTveloSi sisxlis samarTlis sferoSi gamoCenili mkvlevarebis naSromebi da 

gankuTvnilia rogorc akademiuri seqtoris, aseve iuridiuli praqtikis 

warmomadgenlebisTvis.    
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statiebi 
 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, Jurna-

lis/krebulis dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

gamyreliZe 

oTar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gamyreliZe 

oTar 

 

 

 

 

 

 

 

gamyreliZe 

oTar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gamyreliZe 

sisxlissamarTlebrivi 

pasuxismgeblobis 

sakiTxebi politikuri 

sistemebis cvalebadobis 

mixedviT saqarTveloSi. 

krebulSi: „samarTlisa da 

politikuri azrovnebis 

istoriis narkvevebi“. 

wigni III. 

 

 

 

mcire mogoneba.  

krebulSi: „samarTlisa da 

politikuri azrovnebis 

istoriis narkvevebi“. 

wigni III. 

 

 

 

mkiTxvelma gansajos. 

samecniero-praqtikuli 

Jurnali „cxovreba da 

kanoni“ 

 

 

 

 

 

 

 

ocdaToTxmeti wlis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015, # 1 (20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015, # 2 (21) 

Tbilisi, 

gamomcemloba 

meridiani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tbilisi, 

gamomcemloba 

meridiani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

oTar 

 

 

 

 

 

 

gamyreliZe 

oTar 

 

 

 

 

 

 

 

gamyreliZe 

oTar 

 

 

 

 

 

 

 

zoiZe 

besarion 

 

 

 

 

 

zoiZe Tamar 

 

 

 

 

 

adeiSvili 

lia 

 

 

 

Semdeg dadebuli msjavri. 

samecniero-praqtikuli 

Jurnali ,,cxovreba da 

kanoni” 

 

 

 

 

mosyidva qvemodan Tu 

mosyidva zemodan /me-2 

nawili/. Jurnali: 

„advokati“, saqarTvelos 

advokatTa asociaciis 

Jurnali 

 

 

 

sasjeli samarTliani da 

sasjeli usamarTlo. 

samecniero-praqtikuli 

Jurnali ,,cxovreba da 

kanoni” 2015 #3 

 

 

 

 

konstituciuri normebis 

konstituciurobis 

Semowmebis problemebi, 

JurnalSi: sakonstitucio 

samarTlis mimoxilva 

 

 

sakuTrebis uflebis cneba 

da Sinaarsi, 

JurnalSi: kerZo 

samarTlis mimoxilva 

 

 

sasamarTlo 

xelisuflebis winaaRmdeg 

mimarTuli danaSauli 

Zvel qarTul samarTalSi.  

 

 

 

 

 

 

 

2015, # 1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015, # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015, # 8 

 

 

 

 

 

 

2015, # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tbilisi, 

gamomcemloba 

meridiani 

 

 



 

8 
 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bregvaZe laSa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bregvaZe laSa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bregvaZe laSa 

(Targmani 

inglisuridan, 

avtori 

harold j. 

bermani) 

 

 

 

bregvaZe laSa 

(Targmani 

germanulidan, 

avtori niklas 

krebulSi: „samarTlisa da 

politikuri  azrovnebis 

istoriis narkvevebi“. 

wigni III. 

 

 

 

Tavisufali samarTlis 

skolis Camoyalibeba da 

ganviTareba: 

sakanonmdeblo da 

spontanuri mowesrigebis 

dilemebi. krebulSi: 

„samarTlisa da 

politikuri azrovnebis 

istoriis narkvevebi“. 

wigni III. 

 

 

samarTali da ganviTareba: 

samarTlebrivi evolucia 

socialuri inJineriis 

winaaRmdeg.  

krebulSi: oTar 

gamyreliZe – 80. 

saiubileo gamocema   

 

 

 

 

 

msoflio samarTali, 

samarTlis Jurnali 

 

 

 

 

 

 

 

saxelmwifosa da 

sazogadoebis gansxvaveba, 

samarTlis Jurnali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015, # 1 

 

 

 

 

 

 

 

2015, @ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tbilisi, 

gamomcemloba 

meridiani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tbilisi, 

gamomcemloba 

meridiani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

lumani) 

 

 

 

 

feraZe goCa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

feraZe goCa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todria 

giorgi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todria 

 

 

 

 

 

 

samarTlis istoriis 

mecnieruli kvlevis 

saTaveebTan /werili 

eZRvneba profesor ivane 

surgulaZis naTel 

xsovnas/. krebulSi: 

„samarTlisa da 

politikuri azrovnebis 

istoriis narkvevebi“. 

wigni III. 

 

 

uZvelesi sasamarTlo 

procesi qarTveli 

saxelmwifo 

bralmdeblebis 

monawileobiT. krebulSi:  

„samarTlisa da 

politikuri azrovnebis 

istoriis narkvevebi“. 

wigni III. 

 

 

 

danaSaulis negaciis 

Teoria: fiqrebi 

kriminologiaSi  

„miviwyebuli yofierebis“ 

problemis daZlevis 

gzebze. krebulSi: 

„samarTlisa da 

politikuri azrovnebis 

istoriis narkvevebi“. 

wigni III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tbilisi, 

gamomcemloba 

meridiani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tbilisi, 

gamomcemloba 

meridiani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tbilisi, 

gamomcemloba 

meridiani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tbilisi, 



 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

giorgi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanturia 

lado 

 

 

 

 

 

Wanturia 

lado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ebraliZe 

Tamar 

 

 

 

 

 

 

Rlonti 

giorgi 

 

 

 

 

sisxlis samarTlis 

politikis tendenciebi 

saqarTveloSi. krebulSi: 

oTar gamyreliZe – 80. 

saiubileo gamocema   

 

 

 

 

 

qarTuli samarTali da 

ganvitarebis 

alternativebi. krebulSi: 

oTar gamyreliZe – 80. 

saiubileo gamocema   

 

 

,,mewarmeTa Sesaxeb” 

saqarTvelos kanonis 

reformis ZiriTadi 

mimarTulebebi. krebulSi: 

„samarTlisa da 

politikuri azrovnebis 

istoriis narkvevebi“. 

wigni III. 

 

 

 

 

 

danaSaulis provokacia. 

krebulSi: oTar 

gamyreliZe – 80. 

saiubileo gamocema   

 

 

 

 

qrTamis provokacia 

(kanonmdeblobis 

srulyofisaTvis). 

krebulSi: oTar 

gamyreliZe – 80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gamomcemloba 

meridiani 

 

 

 

 

 

 

 

Tbilisi, 

gamomcemloba 

meridiani 

 

 

 

 

Tbilisi, 

gamomcemloba 

meridiani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tbilisi, 

gamomcemloba 

meridiani 

 

 

 

 

 

 

Tbilisi, 

gamomcemloba 

meridiani 
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22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

cqitiSvili 

Temur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cqitiSvili 

Temur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cqitiSvili 

Temur 

 

 

 

 

 

 

 

 

futkaraZe 

ediSer 

saiubileo gamocema   

 

 

 

 

 

danaSaulis mcdelobisa 

da safrTxis Semqmneli 

deliqtebis 

urTierTmimarTeba. 

krebulSi: oTar 

gamyreliZe – 80. 

saiubileo gamocema   

 

 

 

 

simTvraleSi 

ganxorcielebuli 

marTlsawinaaRmdego 

qmedebis 

kvalifikaciisaTvis 

(istoriuli da SedarebiT-

samarTlebrivi aspeqtebi). 

krebulSi:  „samarTlisa 

da politikuri 

azrovnebis istoriis 

narkvevebi“. wigni III. 

 

 

 

 

damnaSavis warsuli 

nasamarTlobis 

mniSvneloba proporciuli 

sasjelis  

Sesafardeblad.  „samxreT 

kavkasiis iuridiuli 

Jurnali“ 

 

 

 

sasjelis samarTlebrivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015, # 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015, # 1 (20) 

 

 

 

 

 

 

Tbilisi, 

gamomcemloba 

meridiani 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tbilisi, 

gamomcemloba 

meridiani 
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26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

futkaraZe 

ediSer 

(Tanaavtori) 

 

 

 

 

 

 

 

liluaSvili 

gia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liluaSvili 

gia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

regulireba da 

sasamarTlo praqtika 

saqarTveloSi. samecniero-

praqtikuli Jurnali 

„cxovreba da kanoni“ 

 

 

 

 

sisxlissamarTlebrivi 

sanqciebi qarTvel 

studentTa SefasebiT. 

krebulSi: oTar 

gamyreliZe – 80. 

saiubileo gamocema   

 

 

 

 

kerZo sakuTrebis 

samarTlebrivi 

regulireba saqarTvelos 

ssr pirvel samoqalaqo 

samarTlis kodeqsSi. 

krebulSi: „samarTlisa da 

politikuri azrovnebis 

istoriis narkvevebi“. 

wigni III. 

 

 

 

sasamarTlo 

gadawyvetilebis 

socialuri mniSvneloba. 

JurnalSi: „samarTali da 

msoflio“, saeraSoriso 

samecniero referirebadi 

Jurnali, specialuri 

gamocema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015, # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tbilisi, 

gamomcemloba 

meridiani 

 

 

 

 

 

 

Tbilisi, 

gamomcemloba 

meridiani 
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29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

futkaraZe 

iakob 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rusiaSvili 

giorgi 

 

 

 

 

 

 

 

xubua giorgi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xubua giorgi 

 

 

 

 

 

 

 

 

xubua giorgi 

 

kompoziciebis sistema XIV 

saukunis mTiuleTSi 

giorgi brwyinvalis 

samarTlis wignis 

mixedviT. krebulSi:  

„samarTlisa da 

politikuri azrovnebis 

istoriis narkvevebi“. 

wigni III. 

 

 

 

 

qarTuli samarTali da 

evropuli tradicia. 

JurnalSi „saqarTvelos 

evropuli gza“ 

 

 

 

 

saxelmwifo marTvis 

modernizacia: 

gamocdileba da 

perspeqtivebi. wignSi: 

„sajaro mmarTvelobis 

transformacia samxreT 

kavkasiaSi: gamocdileba 

da perspeqtivebi“. 

 

 

 

sakonstitucio 

sasamarTlo, rogorc 

meoTxe xelisufleba (?): 

riskebi da gamowvevebi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015, # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tbilisi, 

gamomcemloba 

meridiani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tsu, 

administraciul 

mecnierebaTa  

institutis 

gamocemebi 

 

 

 

 

 

 

internet 

gamocema. 

xelmisawvdomia 

veb-gverdze: 

www.ipn.ge  

 

 

 

internet 

http://www.ipn.ge/


 

14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

korkelia 

konstantine 

giorgi xubua, Contra legem 

saqarTvelos saxeliT? 

 

 

 

 

 

 

 

bavSvTa uflebaTa dacva 

Svilad ayvanis sferoSi: 

saerTaSoriso 

gamocdileba da 

mdgomareoba 

saqarTveloSi 

gamocema. 

xelmisawvdomia 

veb-gverdze: 

www.ipn.ge 

 

 

 

 

Tbilisi, 

gamomcemloba 

meridiani 

 

 

II. 2. publikaciebi: 

ბ) ucxoeTSi 

 

statiebi 
 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, Jurna-

lis/krebulis dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

rusiaSvili 

giorgi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xubua giorgi 

 

 

 

 

 

„Fisci provinciarum“ in Suet. 

Aug. 101.4. 

in: 

J. L. Ferrary,  J. Scheid, Il 

princeps romano: autocrate o 

magistrato? Fattori giuridici e 

fattori sociali del potere imperiale 

da Augosto a Commodo 

 

 

 

Grund- und Menschenrechte in 

Georgien, in: Merten/Papier             

(Hg.), Handbuch der 

Grundrechte, Band IX, § 281. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavia, 

IUSS Press 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munich,  

Verlag Beck 

 

 

 

 

 

http://www.ipn.ge/


 

15 
 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

vaSaymaZe 

mindia 

 

 

 

 

 

 

futkaraZe 

ediSer 

 

The Russian practice of the 

forcible protection of nationals 

abroad: Legal implications, 

in: Polish Yearbook of 

International Law 2015.  

 

 

Rechtsregelung der Strafe und 

Rechtspraxis in Georgien, in: 

2nd Criminal Law  Reforms 

Congress, 30 May-6 June, 2015 

 

 

Vol. 34 

 

Warsaw,  

Wydawnictwo 

Naukowe Scholar 

 

 

 

 

 

Istanbul, 

CILT - 1 

  

 

 

 

III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

zoiZe besarioni 

 

 

 

 

 

 

 

futkaraZe ediSer 

 

 

 

 

 

 

gamyreliZe oTar 

 

 

 

sakuTrebis uflebis 

evolucia qarTul 

samarTalSi 

 

 

 

 

 

sasjelis sakiTxi 

sazRvargareTis qveynebis 

kanonmdeblobaSi 

 

 

 

 

sisxlissamarTlebrivi 

sasjelis cneba 

 

 

Tbilisi, 2015 წელი, 5-6 

noemberi, ivane 

javaxiSvilis saxelobis   

Tbilisis saxelmwifo 

universiteti. 

 

 

 

TinaTin wereTlis 

saxelmwifosa da 

samarTlis instituti, 12 

noemberi 

 

 

 

TinaTin wereTlis 

saxelmwifosa da 

samarTlis instituti, 12 

noemberi 



 

16 
 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cqitiSvili Temur 

 

 

 

 

 

cqitiSvili Temur 

 

 

 

 

 

 

 

cqitiSvili Temur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rlonti giorgi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rlonti giorgi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

damnaSavis nasamarTlobis 

mniSvneloba proporciuli 

sasjelis SefardebisaTvi 

 

 

 

sasjelis proporciuloba 

 

 

 

 

 

 

 

safrTxis Seqmnis 

dasjadoba qarTuli 

sisxlis samarTlis 

kanonmdeblobis mixedviT 

 

 

 

 

 

 

wamebis 

sisxlissamarTlebrivi 

daxasiaTeba da sisxlis 

samarTlis kodeqsSi 

cvlilebebis sakiTxebi 

 

 

 

 

viqtimizaciis problema 

post-sabWoTa qveynebSi 

 

 

 

 

 

 

 

 

TinaTin wereTlis 

saxelmwifosa da 

samarTlis instituti, 12 

noemberi 

 

 

iv. javaxiSvilis 

saxelobis Tbilisis 

saxelmwifo universiteti,  

24-25 noemberi 

 

 

 

 

qarTul-germanuli 

konferencia, Tbilisi, 9-10 

oqtomberi 

 

 

 

 

 

 

 

saqarTvelos parlamenti. 

Tbilisi, 2015 weli, 18-19 

dekemberi 

 

 

 

 

 

 

TinaTin wereTlis 

saxelmwifosa da 

samarTlis instituti, 12 

noemberi 

 

 

 

 



 

17 
 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

liluaSvili gia 

 

 

 

 

 

 

 

korkelia konstantine 

 

sasamarTlo 

gadawyvetilebis 

socialuri mniSvneloba 

 

 

 

 

 

parlamentis roli 

evropuli sasamarTlos  

gadawyvetilebebis 

aRsrulebis procesSi 

 

Tbilisi, evropis 

saswavlo universiteti da 

samarTlis mecnierTa 

kavSiri. Tbilisi, 19 

ivnisi 

 

 

 

Tbilisi, 21-22 seqtemberi 

 

 

b) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

xubua giorgi 

 

 

 

 

 

xubua giorgi 

 

 

 

xubua giorgi 

 

 

 

futkaraZe ediSer 

 

 

 

futkaraZe ediSer 

 

 

 

 

sakonstitucio sasamarTlosa da 

saerTo sasamarTloebis 

mimarTebis sakiTxisaTvis 

 

 

 

iuridiuli eTika Tanamedrove 

gamowvevebis winaSe 

 

 

sauniversiteto menejmenti axali 

gamowvevebis winaSe 

 

 

The Issues of Sentencing 

 

 

 

Rechtsregelung der Strafe und Rechtspraxis 

in Georgien 

 

 

 

regensburgi, germania 

2015 oqtomberi 

 

 

 

 

Sirmaieri miunxenTan, 

21-22 noemberi 

 

 

paieri, Germania, 

2015 ivlisi 

 

 

Teirani, irani 

11-15 maisi 

 

 

stamboli, 

30 maisi – 6 ivnisi 

 

 

 



 

18 
 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

vaSaymaZe mindia 

 

 

 

 

 

 

 

vaSaymaZe mindia 

 

 

 

 

 

 

bregvaZe laSa 

 

 

 

The Case of Crimea in the Light of 

International Law: Its Nature and 

Implications 

 

 

 

 

 

Whose Election Is It Anyway? Demarcating 

Electoral Fields 

 

 

 

 

 

 

Emergence of Global Legal Culture: 

Inevitable Outcome of Transnational Legal 

Processes 

 

 

 

 

varSava, 19-20 marti 

 

 

 

 

 

 

haidelbergi, 7-9 

oqtomberi 

 

 

 

 

 

 

 

sietli, aSS, 

28-31 maisi 

 

  



შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი 

ფოლკლორის სამეცნიერო განყოფილება 

 

  

განყოფილები ხელმძღვანელი რუსუდან ჩოლოყაშვილი    
 

 

პერსონალური შემადგენლობა:   
 

ზაზა აბზიანიძე,   

ნინო ბალანჩივაძე,   

დალილა ბედიანიძე,  

ქეთევან ელაშვილი,  

ირმა ყველაშვილი,  

ეთერ ინწკირველი,  

ოთარ ონიანი,  

ნესტან რატიანი,  

მარინე ტურაშვილი, 

ეკა ჩხეიძე. 
 

 

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2015 წლისათვის 

დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები 
 
  

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis  
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli   
proeqtis 
Semsruleblebi 

 

 

 #1. მხატვრულ-

გამომსახველობითი საშუალებები 

ქართულ ფოლკლორში 

r. ColoyaSvili რ.ჩოლოყაშვილი 

ირმა ყველაშვილი 

 ნესტან რატიანი 

 ეთერ ინწკირველი 

 ეკა ჩხეიძე 

 დალილა ბედიანიძე 

 ოთარ ონიანი 

 ნინო ბალანჩივაძე 
mravalwliani kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 

Sedegebi 

 

პროექტი ათწლიანი, მუშაობა დაიწყო 2014 წელს. საანგარიშო 2015 წელს  დამუშავდა 

შემდეგი თემები: 

 

1. ნოველისტური ზღაპრებისათვის აქტუალურია ორმაგობის პრინციპის განუხრელი 

დაცვა-მისი გმირები არიან ურთიერთ დაპირისპირებული თვისებების მქონენი: გიჟი-

ჭკვიანი,ზარმაცი-გამრჯე, უზნეო-ზნეობრივი,ბატონი-მოჯამაგირე და ა.შ. ისინი 

ჯადოსნური ზღაპრისგან განსხვავებით უკვე არ კლავენ იმქვეყნიურ 

წარმომადგენლებს და მათგან სიკეთეს საჩუქრად იღებენ, როგორც 

ჯამაგირს,დამსახურებულ ჯილდს. ამ ქვეჟანრის ზღაპრებში ტროპთაგან ძირიტადად 

შედარება და ეპითეტი გამოიყენება. 

2. ქართული ხალხური საისტორიო პოეზიისათვის ნიშანდობლივია პერსონაჟთა სახის 

დახატვისას თუ ცალკეულ მოტივთა გადმოცემისას მითოსური და ფანტასტიური 



 2 

ელემენტების გამოყენება. აქ საქმე გვაქვს ადრე შექმნილ ტრადიციულ 

სიუჟეტთა,მოტივთა თუ ეპიზოდთა ეპიკურ გადამუშავებასთან; ასევე გმირთა თუ 

ისტორიულ მოვლენათა იდეალიზაციასთან. ტროპთაგან ძირითადად ვხვდებით 

ჰიპერბოლას. 

3. ქართული სამონადირეო ეპოსი მდიდარია მხატვრულ-გამომსახველობითი 

საშუალებებით. ამგვარი პოეტური ტროპები მთქმელს საშუალებას აძლევს შექმნას არა 

მარტო პერსონაჟთა შთამბეჭდავი სახეები, გადმოსცეს მათი განცდები, ყოფისთვის 

დამახასიათებელი ატრიბუტები აღწეროს სახასიათო ნიშნებით, მოქმედება 

დინამიკური და დასამახსოვრებელი გახადოს, გარემო - ადვილად წარმოსადგენი, 

არამედ ამბის დეტალებიც გააძლიეროს და მსმენელისთვის ამით მონათხრობი უფრო 

მიმზიდველი გახადოს. თუმცა ამგვარ პოეტურ ტროპებში ხშირად სხვადასხვა 

მითოლოგიური წარმოდგენაცაა ასახული. ხშირ შემთხვევაში სწორედ ამ 

მითოლოგიურ წარმოედგენებზე დაფუძნებული მხატვრული საშუალებების 

წყალობით შემოინახა ესა თუ ის მითოლოგიური წარმოდგენა, თუმცა, როგორც ელენე 

ვირსალაძე აღნიშნავდა თავის ფუნდამენტურ ნაშრომში, ზოგჯერ შეიძლებოდა 

პირიქით, შეგნებული მხატვრული პოეტური სახეებისთვის, მეტაფორისთვის ძალით 

მოგვეხვია თავზე მითოლოგიური შინაარსი. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ საკმაოდ 

რთულია გავმიჯნოთ ერთმანეთისგან, რომელ მხატვრულ სახეს აქვს მითოლოგიური 

შინაარსი, განსხვავებული დატვირთვა და შესაბამისად არქაულ შრესაც განეკუთვნება 

და რომელია გვიანი ჩანამატი, რომელიც მთქმელის გემოვნების შედეგადაა გაჩენილი. 

ამ მიზნით საჭიროა მხატვრული სახეების კლასიფიკაცია და შემდგომი დეტალური 

ანალიზი, რის შედეგადაც მოხდება ტექსტის ერთგვარი დანაწევრება, თუმცა ეს 

პროცესი დაგვეხმარება ზოგიერთი არქაული წარმოდგენის რესტავრაციაში. წლიურ 

თემაზე მუსაობისას კვლევამ რამდენიმე ეტაპი გაიარა: თავდაპირველად მოვახდინე 

მხატვრულ სახეთა კლასიფიკაცია, შემდეგ ამ კლასიფიკაციის შედეგად მიღებულ 

მონაცემებზე დაყრდნობით გამოვაცალკევე მეტაფორათა ერთი დიდი ჯგუფი; ამ 

ჯგუფში შემავალი თითოეული ელემენტი ცალ-ცალკე შევისწავლე და შემდგომი 

შეჯერების, შედარებისა და შეპირისპირების საფუძველზე გამოვიტანე დასკვნა.    

4. 2015 წელს ეტაპობრივად ჩატარდა შემდეგი სამუშაოები: დაიძებნა ფოლკლორული 

პარალელები სხვადასხვა ხალხის ფოლკლორში და მოხდა მათი ტიპოლოგიური 

ანალიზი, ხალხური ბიბლია შედარდა ებრაულ აპოკრიფებთან, ძველ ბერძნულ და 

ასევე კოპტურ ტექსტებთან და მომზადდა გამოკვლევა - „ხალხური ბიბლიის 

მხატვრულ-გამომსახველობითი საშუალებები“. 

საკითხის შესწავლის შედეგად გამოიკვეთა ხალხური ბიბლიის მხატვრულ-

გამომსახველობითი საშუალებების სპეციფიკა: რამდენადაც ბიბლიური სიუჟეტების 

ხალხური ვარიანტები გამოირჩევა ინოვაციური მოტივებითა და ტრანსფორმაციის 

ფორმებით, იმდენად მწირია ის მხატვრული თვალსაზრისით. იგულისხმება, რომ 

იშვიათად ვხვდებით ტექსტებში სხვადასხვა მხატვრულ სახეებს - შედარება, 

ეპითეტი, ჰიპერბოლა... მაგრამ შესაძლებელია შეგვხვდეს მეტაფორები, რომელთა 

თანმიმდევრული გააზრება ტექსტის ფუნქციას ხსნის. ასეთია მაგალითად, სიკვდილ-

სიცოცხლის მეტაფორები „იობის ლექსში“ (შიმშილი, ავადმყოფობა, ჭამა, განკურნება); 

მწყემსური და სამიწათოქმედო კულტურის ურთიერთმიმართების საკითხი „აბრამის 

ლექსში“, რაც მხატვრული სახეებით არის გადმოცემული (მაგ. მაწონი-პური, სასახლე-

კარავი და სხვ.); ე.წ. კამეჩის მოტივი წარღვნის ეპიზოდში და სხვ..  ხშირად, ხალხურ 

ტექსტში მატერიალიზებულია ბიბლიური მხატვრული სახე და მას ნივთიერი სახე 

აქვს მიცემული. მაგ. ღვთისმშობლის დაუჯდომელის ცნობილი - „ადამის 

ხელწერილი“ ხალხური ტექსტის მიხედვით ქვაზე ან კეცზე იწერება; ფოლკლორში 

ადამისა და ევას სიშიშვლე ბუმბულით ან ნათლით არის დაფარული, ხოლო ზოგჯერ 

სიშიშვლის ვერდანახვა მათვე სიბრმავით არის ახსნილი. 

5. ქართულ ხალხურ სატრფიალო პოეზიას ახასიათებს პოეტურ სახე-სიმბოლოთა 

მრავალფეროვნება, ტროპული მეტყველებისა და მზა ფორმულათა დახვეწილობა. 
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გვხვდება ტროპის სახეები, რომლებშიც ჩანს მხატვრული შემოქმედების უძველეს 

ფორმათა ანარეკლი, კერძოდ, ეპითეტებში შემონახულია მითოლოგიური აზროვნების 

ელემენტები. თუმცა ზოგჯერ ძნელი მისახვედრია ლექსის ესა თუ ის სტრიქონი 

მხოლოდ მეტაფორაა თუ ძველი მითის ნამსხვრევები. სატრფიალო პოეზიის 

ქვეჟანრებია: ქება, მინიატურა, ნატვრა, გაბაასება, ელეგია, ბალადა, რომლებიც 

განვითარების მეტად მაღალ, მხატვრულად დახვეწილ ფორმებს იძლევა და თავის 

დროზე ხშირ შემთხვევაში საგაზაგხულო დღეობათა რიტუალებში სრულდებოდა. 

ტროპის სახეები (მეტაფორა, ეპითეტი, შედარება, ჰიპრბოლა, პარალელი) ხალხურ 

სატრფიალო ლექსებში გმირის ფიზიკური სილამაზის, მშვენიერების გამოხატვას 

ემსახურება: „გიშრის თმანი, ლერწამი ტანი, დილის ვარდი, ალვის ხე, იის ნაშობი, 

ბროლის თითნი, ობოლი მარგალიტი, მაისის ვარდი, ლალის ფერი“. უნდა აღინიშნოს, 

რომ უმეტესობა ამ ტიპის ეპითეტებისა შედარებაზეა აგებული და მათი მეტაფორულობა 

შეიძლება კონტექსტით აღვადგინოთ. ტროპის სახეები ხელს უწყობს ლირიკული 

ლექსის ხატოვანებას, სინამდვილის ემოციურ ასახვას, მონაწილეობს ლექსის 

ორგანიზებაში, მის კომპოზიციურ შეკვრაში. იგი ხშირად წარმართავს სატრფიალო 

პოეზიაში ლექსის მუსიკალურ მხარესაც. 

6. საგმირო ლექსები პოეტურ გვართა მიხედვით ლირიკულ-ეპიკურია. საგმირო 

ლირიკულ-ეპიკური ლექსები ჟანრობრივად მრავალფეროვანია. ისინი მოიცავენ 

აფორიზმებს, სასიმღერო ტაეპებს, ბალადას, ქებას ან ხოტბას, ელეგიას და პოემასაც კი. 

ქართული ხალხური საგმირო პოეზიის კლასიფიკაცია გარკვეულ თემატურ ჯგუფებად 

მოვახდინეთ, ესენია: 1. საგმირო აფორიზმები, 2. უცხო ტომთა თარეშის ამსახველი 

ლექსები, 3. შინაური შუღლის ამსახველი ლექსები, 4. გმირობის იდეალის 

გამომხატველი ლდექსები, 5. საგმირო-სახოტბო ლეკქსები, 6. სამონადირეო ლექსები, 7. 

საგმირო-სამგლოვიარო ლექსები, 8. სატრფიალო ლექსები. 

ხალხმა შექმნა საყვარელ გმირთა სახეების მდიდარი გალერეა: ლომის, ვეფხვის, 

ხარის, მგლის, არწივის, ორბის, შევარდენის, მიმინოს, ქორის, დევის თუ სხვა. 

სიმბოლიკა აძლიერებს ცალკეულ ლექსთა საგმირო იერს. გმირის თვისებებს 

გამოხატავს ხალხის მიერ შექმნილი მრავალი ეპითეტი, მეტაფორა თუ პარალელიზმი. 

ჩვენ ყოველი მათგანი ცალ-ცალკე შევისწავლეთ. 

7. „ამირანიანის“ მხატვრულ სახეთა შესწავლა საგანგებო ყურადღებას მოიხოვს _ 

მნიშვნელოვანია მისი პერსონაჟების სახელების განსხვავებული ლინგვისტური 

ფორმები, ტროპთა თავისებურებანი და სხვა. აქ მათი პერსონაჟების გარეგნული 

დახასიათების ცდაც კი შეინიშნება. უმეტესად მათში აქცენტი გმირის მოქმედებაზეა 

გადატანილი. იგი სწორედ ამითაა ლამაზი და მომხიბვლელი. პერსონაჟთა ბუნება თუ 

მხატვრულ-გამომსახველბითი საშუალებები ყველას თვალშისაცემადაა წარმოჩენილი  

უმთავრესი მნიშვნელობის სტრუქტურული ერთეულებში: შობა, ნათლობა, გმირული 

თადგადასვლები და მიჯაჭვა. მათში არც გმირებია მხატვრული ხერხებით და 

საშუალებებით დახასიათებული, არც გმირობის ამსახველი ეპიზოდებია რაიმე 

ნიშნით გამორჩეული. რასაკვირველია, ცალკეულ ვარიანტებში გვაქვს ცენტრალური 

გმირთა დამოუკიდებელი ნიშან-თვისებებით ჰიპოერბოლური დახასიათება. ასე, 

მაგალითად, ერთ-ერთ კახურ ჩანაწერში ბადრი ქალივით ლამაზ გმირადაა 

წარმოდგენილი, უსუფი კი თავ-ბოლო გამაგრებულ ბროლის ციხესა ჰგავს, ამირანი კი 

„შავსა ღრუბელსა, საწვიმრად გამზადებულსა“. ამ ტიპის მასალების მოტანა კიდევ 

შეიძლება, მაგრამ, ვიმეორებთ, იგი არაა წამყვანი ზოგადად „ამირანიანის“ 

ვარიანტებისათვის. მნიშვნელოვანია გმირთა ღვთაებრივი ნიშნებით აღჭურვის 

მაგალითები, მითოსური მინიშნებანი, იდუმალებით აღსავსე პასაჟები. საბრძოლო 

ეპიზოდები ქმედებით არის გადმოცემული. ტექსტი სადა, მარტივი, ხალასი, 

ხალხური ენითაა დაწერილი. 

8. ქართული მითოლოგიური პროზა მდიდარია მხატვრულ-გამომსახველობითი 

საშუალებებით, რაც საშუალებას გვაძლევს დავინახოთ არა მარტო პერსონაჟთა 

მრავალმხრივი სახეები და მათი განცდები, არამედ  სახასიათო ნიშნებით აღწერილი 
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გარემო, რომელიც  მონათხრობს უფრო მიმზიდველს ხდის.  უნდა აღინიშნოს ისიც, 

რომ საკმაოდ რთულია განისაზღვროს რომელ მხატვრულ სახეს აქვს მითოლოგიური 

შინაარსი, რომელ არქაულ შრეს განეკუთვნება და რომელია მოგვიანებით გაჩენილი. 

ამ მიზნით მოხდა მხატვრული სახეების კლასიფიკაცია შემდგომი  ანალიზისა და 

დასკვნების გამოსატანად. 
 

 

 

 

 

 
 

#2 

 

 

 

ლიტერატურულ სიმბოლოთა 

ევოლუცია ქართული 

ფოლკლორიდან 

პოსტმოდერნიზმამდე  

ზაზა აბზიანიძე ზაზა აბზიანიძე, ქეთევან 

ელაშვილი 

დასრულებული პროექტის თეორიული და პრაქტიკული შედეგები: 

შედგა სიმბოლოთა კატალოგი ქრესტომათიული ლიტერატურული სიმბოლოების 
გათვალისწინებით - ბუნებრივია, ბიბლიურ არქეტიპებზე დაყრდნობით; 

მოხდა კატალოგისათვის შესატყვისი კომენტარებისა თუ ვიზუალური მასალის შერჩევა, 
რათა უფრო თვალსაჩინო და სიღრმისეული გაგვეხადა ის; 

ასევე სიმბოლოთა ენციკლოპედიიდან  ამოღებული იქნა შემეცნებითი ხასიათის სტატიები 
და ითარგმნა ქართულად: 
1. Т. Фадеева, Образ и Символ, М., „Новалис“; 2004;  

სიმბოლოს გამოსახვის შინაგანი არსი ანუ ეზოთერიკული საწყისის არქეტიპული თუ 
თანამედროვე აღქმა; (გვ. 9-37) (ქ. ელაშვილი) 

2. В. Бауэр, И. Дюмоти, С. Головин, Энциклопедия Символов, М; „КРОН-ПРЕСС“, 1998; 
სიმბოლოს წარმოშობის ისტორია - ქრესტომათიულ სიმბოლოთა დაკარგულ არქეტიპთა 
მოძიების გზა; (გვ. 7-46) (ზ. აბზიანიძე) 

ეს თარგმნილი სტატიები ამდიდრებს სიმბოლოლოგიურ თვალსაწიერს და 
სახისმეტყველებითი გამოკვლევების დიაპაზონს კიდევ უფრო აღრმავებს. 
სიმბოლოთა გეოგრაფიის ძირითადი ტრაექტორია მოიცავს „ევროპულ სიმბოლოებს“ - 
შესატყვისი ისტორიით: ძველბერძნული თუ სკანდინავიური მითოლოგიის არქეტიპთა 
შერწყმის ეზოთერიკული შრეების ჩვენება; 
აღმოსავლური სახისმეტყველება კი მოიცავს ერთმანეთისგან რადიკალურად განსხვავებულ 
„ასოციაციურ აზროვნებას“ - ესაა ინდობუდისტური სამყაროს (ინდიუზმი, სინთოიზმი, 
ბუდიზმი...) არქეტიპები და ისლამური სამყაროს შემეცნებითი მისტიკა. 

 

 

 

#3 
 
 
 

აღწერილი და 
სისტემატიზებული  აუდიო  

მასალა 
მარინე ტურაშვილი 

ელგუჯა დადუნაშვილი 
(კონსულტანტი) 

მარინე ტურაშვილი 

დასრულებული პროექტის თეორიული და პრაქტიკული შედეგები: 
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1. აღნიშნული ეტაპისთვის სრულად განხორციელდა პროექტის ფარგლებში 

დაგეგმილი სამუშაო: 

2. 1. 2014 წელს შემუშავებული სისტემატიზაციის მიხედვით დამუშავდა და 

აღიწერა არქივში დაცული ფონოჩანაწერები (M Microsoft Office Excel –ის 

პროგრამაში აღიწერა 130 მმ–300 მმ-იანი 42 ფირი; 155–150 მმ-იანი 17 ფირი, 130 

მმ-იანი 23 ფირი, 300 მმ-იანი 27); 

3. 2. აღწერილი მასალები შევიდა კომპიუტერში, მომზადდა ელექტრონული 
ვარიანტი, რაც აადვილებს მასალების მოძიებას. 

 

 

saxelmwifo grantiT (rusTavelis fondi) dafinansebული პროექტები: 

I.  

N 

proeqtis dasaxe-
leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

1. მხატვრული აზროვნების 

ტრანსფორმაციის ფორმები 

ქართულ ფოლკლორში 

შოთა რუსთაველის 

სამეცნიერო ფონდი 

#31/53 

 
 

რუსუდან 

ჩოლოყაშვილი 

 

 
 

რ. ჩოლოყაშვილი 

ე. ჩხეიძე 

ი. ყველაშვილი 

ნ. ბალანჩივაძე 

ე. ინწკირველი 
 

გაედამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგები:  

1. დაკვირვება ჩატარდა ნოველისტური ზღაპრების მხატვრულ -გამომსახველობითი 

საშუალებების, სახე- სიმბოლოების ტრანსფორმაციის ფორმებზე, რომლის შესახებაც 

დაიწერა გამოკვლევა, რომელშიც  ნოველისტური ზღაპრების სახე-სიმბოლოთა 

შესწავლისას გამოიკვეთა ორი სამყაროს წარმომადგენელთა მუდმივი დაპირისპირება. 

მართალია, ეს სახეები საუკუნეთა მანძილზე გადააზრებას გამნიცდიდა და 

პერსონაჯებიც იცვლებოდნენ, მაგრამ მიზეზი დაპირისპირებისა და შედეგი- 

ამქვეყნიური ძალის გამარჯვებისა უცვლელია. 

2. დაიძებნა მითოსური ძირები  ხალხურ სატრფიალო პოეზიაში ყველა მხატვრულ-

გამომსახველობითი ფორმა, ცალ-ცალკე ამოიწერა ბარათებზე შესაბამისი 

მითითებებით და დალაგდა თემატურად; 

3.    საგმირო-საისტორიო პოეზიის ნიმუშებში დაიძებნა მხატვრულ-გამომსახველობითი 

საშუალებები, სახე-სიმბოლოები.        

 დაკკვირვება ჩატარდა მათი ტრანფორმაციის ფორმებზე პირველ რიგში, ჟანრობრივად 

დალაგდა პოეზიის ნიმუშები. სათითაოდ იქნა ამოწერილი ბარათებზე მხატვრულ-

გამომსახველობითი ფორმები შესაბამისი  წყაროს მითითებებითა და გამოკვლევის 

შემდგომი ჩატარების მიზნით დალაგდა თემატურად 

4.  მითოლოგიურ პროზაში დაიძებნა სახე-სიმბოლოები და მხატვრულ-

გამომსახველობითი საშუალებები. მოხდა შესწავლა მათი ტრანსფორმაციის 

ფორმებისა. დალაგდა თემატურად, სათითაოდ ბარათებზე ამოიწერა მხატვრულ-

გამომსახველობითი ფორმები და  სახე-სიმბოლოები. 

5. უპირველეს ყოვლისა, მოხდა  მასალის მობილიზება. მოძიებულ იქნა ბიბლიური 

სიუჟეტის ხალხური ვარიანტები როგორც ფოლკლორულ არქივებში  ისე სხვადასხვა 

დროს, სხვადასხვა კრებულში გამოქვეყნებული პოეტური და პროზაული ტექსტები.  
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მოძიებული და შეკრებილი იქნა ბიბლიური კოსმოგონიის, ანთროპოგონიისა და 

წარღვნის ეპიზოდების ამსახველი ზეპირსიტყვიერი მასალა, ასევე „იობის წიგნის“ 

ფოლკლორული ვერსიები. მოძიებულ ტექსტებში დაიძებნა ბიბლიური სახე-

სიმბოლოები და მოტივები.  

ასევე დაკვირვება ჩატარდა ბიბლიური სახე-სიმბოლოებისა და მოტივების 

ტრანსფორმაციის ფორმებზე. ბიბლის, როგორც წერილობითი ძეგლის, 

ფოლკლორიზაცია უკვე თავისთავად გულისხმობს მის ტრანსფორმაციას; დაკვირვებამ 

აჩვენა, რომ ქართულ ფოლკლორში ბიბლიური მოტივები და სახე-სიმბოლოები 

გარკვეული სახეცვლილებით გადადის. ხშირად საქმე გვაქვს ფოლკლორულ 

ინოვაციასთან, რაც უცხოა ბიბლიის ტექსტისთვის, როგორც მოტივთა, ისე სახე-

სიმბოლოების თვალსაზრისით. 

 

 

2. 

ფოლკლორის 

არქივში დაცული 

ფონო ჩანაწერების 

ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფა 

დიგიტალიზაციისა 

და ელექტრონული 

სისტემატიზაციის 

გზით 

„რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი“ 

მერი ხუხუნაიშვილი-

წიკლაური 
 

მერი ხუხუნაიშვილი-

წიკლაური, 

ელგუჯა 

დადუნაშვილი, 

მერინე ტურაშვილი, 

დავით მაკალათია, 

ირმა რატიანი 

დავით 

შუღლიაშვილი 

დასრულებული პროექტის შედეგები 

 

პროექტის მიზანი იყო ქართული ფოლკლორის არქივში დაცული ფონო ჩანაწერების 

ელექტრო–მაგნიტური მატარებლების დიგიტალიზაციისა და ელექტრონული 

სისტემატიზაციის გზით სამეცნიერო კვლევისათვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. 
 

აღნიშნული მიზნის მისაღწევად პროექტი ითვალისწინებდა შემდეგი ამოცანების 

გადაწყვეტას: 

1. ელექტრონული სისტემატიზაციისათვის საჭირო ქსელური პროგრამის მოდელირებას; 

2. ელექტრონული სისტემატიზაციისათვის საჭირო ქსელური პროგრამის შექმნა–

ტესტირებას და საბოლოო პროდუქტის სახით ჩამოყალიბებას; 

3. საარქივო ფონო ჩანაწერების დიგიტალიზაციისთვის მომზადებას; 

4. საარქივო ფონო ჩანაწერების დიგიტალიზაციას; 

5. დიგიტალიზებული მასალის სეგმენტაციას; 

6. სეგმენტირებული მასალის იდენტიფიკაციასა და თემატურ–ჟანრობრივ 

კლასიფიკაციას; 

7. აუდიო მასალის მონაცემთა ბაზის ქართული ფოლკლორის ტექსტურ მონაცემთა 

ბაზასთან ადაპტაციას; 

8. ფონო ჩანაწერების კონსერვაციას; 

9. აუდიო ჩანაწერების რჩეული ნიმუშების კომპაქტ დისკის მომზადებას და გამოცემას; 

10. პრეზენტაციის გზით სამეცნიერო და ფართო საზოგადოებისთვის პროექტით 

მიღწეული შედეგების გაცნობას. 
 

დიგიტალური ჰუმანიტარიის მეთოდების დანერგვამ ქართულ ფოლკლორისტიკაში, რასაც 

შედეგად მოჰყვა საკუთარი მაღალტექნოლოგიური ელექტრონული რესურსების განვითარება, 

საფუძველი შექმნა,  გვეფიქრა ფოლკლორის არქივში დაცული ფონოჩანაწერების 

დიგიტალიზაციასა და ელექტრონული პუბლიკაციის გზით მათი  საყოველთაო 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე.  
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ელექტრომაგნიტური ფირების სპეციალურ მოწყობილებაზე გაჟღერება და ხმოვანი 

ინფორმაციის  ახალ მატარებელზე გადატანა განხორციელდა ვანო სარაჯიშვილის 

სახელობის თბილისი სახელმწიფო კონსერვატორიის ფოკლორის კათედრის ტექნიკური 

მხარდაჭერით. კონსერვატორიაში გაციფრული მასალა აიტვირთა შოთა რუსთაველის 

ქართული ლტერატურის ინსტიტუტის ფოლკლორის არქივის  ვირტუალურ 

ლაბორატორიაში. ეს უკანასკნელი, როგორც ონლაინ სამუშაო სივრცე, საშუალებას აძლევს 

სათანადო წვდომის უფლებებით აღჭურვილ სპეციალისტს,  განახორციელოს მასალის 

ელექტრონული დამუშავება და მონაცემების ბაზაში შეტანა.  
 

როგორც რეგისტრირებული, ისე გარე მომხმარებლის მიერ იგივე ბაზა შეიძლება 

გამოყენებულ იქნეს  ქართული ფოლკლორის საარქივო მასალებში (ხელნაწერი ტექსტები, 

მომავალში ასევე ფოტო- და კინო/ვიდეო მასალები) ძიების განსახორციელებლად. ამგვარი 

ძიება შეიძლება მიზნად ისახავდეს როგორც კონრეტული ნიმუშ(ებ)ის გაცნობას, ისე 

ფოლკლორის რეპერტუარზე ზოგადი კვანტიტატური მონაცემების შეგროვებას.  
 

პროექტის ფარგლებში გაციფრული და მეტნაკლები სიზუსტით ანოტირებული იქნა 2000–ზე 

მეტი დიდი თუ მცირე ზომის ფოლკლორული ნიმუშის აუდიოჩანაწერი, სხვადასხვა 

წყაროებზე დაყრდნობით, შეივსო და დაზუსტდა საკუთრივ ფონო ჩანაწერებში არარსებული 

მეტამონაცემები.  
 

საგულისხმოა, რომ არსებული ჩანაწერები არ შემოიფარგლება მხოლოდ ქართული 

ზეპირსიტყვიერებისა და სასიმღერო ფოლკლორის ნიმუშებით. გვხვდება მასალები 

აფხაზური მუსიკალური ფოლკლორიდან, დაცულია აფხაზ  შემსრულებელთა აუთენტური 

საუბრის ჩანაწერებიც. დამუშავებულ მასალაში იპოვება ჩანაწერები თურქულ და ბერძნულ 

ენებზეც.  ტექნიკური ხარვეზების მიუხედავად, მასალა ფასდაუდებელი წყაროა 

ფოლკლორული და დიალექტოლოგიური კვლევა-ძიებისათვის.  
 

შედეგები: აღნიშნული პროექტის განხორციელებით შესაძლებელი გახდა მნიშვნელოვანი 

თეთრი ლაქის შევსება ქართული მუსიკალური და სიტყვიერი ფოლკლორის 

შემკრებლობითი პრაქტიკის ისტორიაში. განსაკუთრებით საგულისხმოა ის, რომ 

აუდიოფონდში არსებული ჩანაწერები არ შემოიფარგლა მხოლოდ ქართული 

ზეპირსიტყვიერებისა და სასიმღერო ფოლკლორის ნიმუშებით. გვხვდება მასალები 

აფხაზური მუსიკალური ფოლკლორიდან, დაცულია აფხაზ  შემსრულებელთა აუთენტური 

საუბრის ჩანაწერებიც (ID 35700-35718). დამუშავებულ მასალათა შორის იპოვება ჩანაწერები 

თურქულ და ბერძნულ ენებზეც (ID 35058, 35225-35229, 35230).  
 

ფონოჩანაწერებში გასაოცარი ძალით იჩენს თავს განსხვავება, რომელიც არსებობს 

შესრულების აქტის უშუალო ფიქსაციისა და, მეორე მხრივ, მის შესახებ მონათხრობის 

საფუძველზე წარმოქმნილ ტექსტებს  შორის. საილუსტრაციოდ შეგვეძლო, დაგვესახელებინა 

მესტიის რაიონის სოფ. ჟამუშის მოღერალთა მიერ  შესრულებული ორბუნი სიმღერები, 

რომელთა დროსაც გუნდი თავისი პარტიის დასრულებისთანავე მეყსეულად წყვეტს 

სიმღერას და ელოდება დროის გასვლას, რომელიც საჭირო იქნებოდა მეორე, იმჟამად იქ 

არარსებული გუნდის მიერ სამღერი ანტიფონური პარტიის შესასრულებლად (ID 34597, 34599, 

34601).  ეგზემპლარული მნიშვნელობისაა ასევე ხევსურ ხევისბერთან ფიქსირებული მასალა. 

კონკრეტულად, როცა მას სთხოვენ, ჩააწერინოს ხატმსახურების დროს წარმოსათქმელი 

ტექსტი. იგი ამისთვის აუცილებლ პირობად ასახელებს შესაბამისი წესის დაყენებას და, 

მართლაც, მხოლოდ  იმპროვიზებული საღვთისმსახურო ტაბლის გამართვის შემდეგ, რაც 

კარგადაა ასახული აუთენტურ აუდიოჩანაწერში, იწყებს შესაბამისი საკულტო ტექსტის 

შესრულებას (ID 35566-35569).   
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ჩანაწერთა გაცნობა შესაძლებელია ქართული ფოლკლორის მონაცემთა ბაზაში, შემდეგ 

ინტერნეტმისამართზე: www.folktreasury.ge/ARPA 

მოცემული პროექტის ფარგლებში დამუშავებული მასალის სრულად მოძიება შესაძლებელია 

ძიების შემდეგი საძიებო ფრაზის გამოყენებით: Choose the Field=Format; Choose the 
Relation=contains; Enter the Keyword=audio  
 

 

3. „ლიბელარიზმის ეპოქა 

ქართულ 

ლიტერატურაში“ 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდი 

ზაზა აბზიანიძე   ზაზა აბზიანიძე, 

ქეთევან  ელაშვილი 

 

დასრულებული პროექტის შედეგები 

 

საკვლევი თემის ირგვლის გაერთიანებული მეცნიერების მიზანი იყო  XXI საუკუნის 

გადასხედიდან, თანამედროვე მეთოდოლოგიის გამოყენებით, შესწავლილ იყო XIX საუკუნის 

ქართული საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი - ლიბერალიზმის 

ეპოქა, გამოკვეთილიყო ამ ეპოქის ლიდერთა მკაფიო პორტრეტები და თვალსაჩინოდ 

წარმოჩენილიყო ამ ეპოქის მნიშვნელობა დღევანდელი დღისათვის. დაიწერა ნაშრომები: 

ლიბერალიზმის ეპოქის სიმბოლური პირიოვნებანი (გარიბალდი, მაძინი, კოშუტი, ხოსე 
მარტი, ბელინსკი, გერცენი, ჩერნიშევსკი, დობროლუბოვი) გვ.29-97; ზნეობრივი დისკურსი - 
სიკვდილით დასჯის თაობაზე (ილია, მ.ჯავახიშვილი) - გვ. 98-113 და სხვ. გამოიცა წიგნი  

„ლიბერალიზმის ეპოქა ქართულ ლიტერატურაში“ 

 

 

 

 

 

 

 

პუბლიკაციები: 
 

კრებულები 

# avtori/avtorebi 
krebulis 
saxelwodeba 

gamocemis adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

რ. ჩოლოყაშვილი krebuli  

ზღაპართმეტყველე-

ბიდან  

სიტყვიერებამდე                                 

თბილისი, “ნეკერი“  გვ.249 

anotaciebi qarTul enaze 

1. კრებულში შესულია 2009-2014 წწ. ჩემ მიერ დაწერილი გამოკვლევები ზღაპრული ეპოსის 

ცალკეულ მოტივთა თუ პერსონაჟთა გენეზისის საკითხებზე (7 სტატია); ფოლკლორის მიმართება 

ლიტერატურულ ნაწარმოებებთან(3);ფოლკლორისტიკის ისტორიიდან-„ამირანიანის“ 

სათავეებთან (შ. ნუცუბიძე); ანტისაბჭოური სიტყვიერების მასალების კლასიფიკაცია და 

მასალები ქართული ფოლკლორის ლექსიკონისათვის. 

 

 

 

 

http://www.folktreasury.ge/ARPA
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სტატიები საქართველოში: 
 

# avtori/ avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-
lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

რ. ჩოლოყაშვილი  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რ. ჩოლოყაშვილი, 

ი.ყველაშვილი  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რ.ჩოლოყაშვილი 

 

 

 

 

 

 

რ. ჩოლოყაშვილი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ე.ინწკირველი 

 

 

 

 

Evil Spirits in 

Georgian Epic 

Fables 

(არაამქვეყნიური 

არსებანი 

ქართულ 

ზღაპრულ 

ეპოსში) 

 

 

 

 

 

 

 

ნაცარქექია 

გამარჯვებული 

საქართველოს 

სიმბოლო აკაკი 

წერეთლის 

შემოქმედებაში  

 

 

 

 

 

ჯადოსნური 

ზღაპარი მზის 

სადიდებელი 

 

 

 

 

სახე-სიმბოლოთა 

და ცალკულ 

მოტივთა 

ტრანსფორმაციო

ს ფორმები 

ზღაპრულ 

ეპოსში 

 

 

 

 

ბიბლიური 

Book of Scientific 

Works of the 

Conference of 

BBelief  Narrative 

Network of 

ISFNR_ 

ზუგდიდის 

საერთაშორისო 

კონფერენციის 

შრომები 

 

 

 

ლიტმცოდნეობი

ს  მე-9 

საერთაშორისო 

სიმპოზიუმის 

მასალები  

 

 

 

 

 

 

III 

საერთაშორისო 

კონფერენციის -

“კულტურათშორ

ისი 

დიალოგები“- 

შრომები  

 

 

 

საერთაშორისო 

ქართველოლოგი

ური კონგრესი 1 

 

 

 

 

 

 

 

მე-9 

Tbilisi,“უნივე

რსალი“,  2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

 

 

 

 

 

 

 

 

თელავი, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი, 

ლიტერატურის 

ინსტიტუტი, 

2015 წელი 

გვ. 49-69 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გადაცემულია 

დასაბეჭდად 

 

 

 

 

 

 

 

 

გვ.552-559 

 

 

 

 

 

 

  

გვ.158-159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გადაცემულია    

 დასაბეჭდად 
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6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

ე.ინწკირველი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ე.ინწკირველი 

 

 

 

 

 

 

ნინო ბალანჩივაძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ეკა ჩხეიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ი.ყველაშვილი, რ. 

ჩოლოყაშვილი 

 

 

 

სიუჟეტის 

ხალხურ 

ტრადიციაში 

ტრანსფორმაციის 

საკითხი  

 

 

 

 

ბიბლიური 

,,ურიას 

წერილის“ 

ტრანსფორმაცია 

ბედისწერასთან 

დაკავშირებულ 

ქართულ 

ნოველისტურ 

ზღაპრებში 

 

 

 

 

ბიბლიური 

ანთროპოგონიის 

ფოლკლორული 

ტრანსფორმაცია 

 

 

 

სიზმრით  

გამოხატული 

აკაკის 

მსოფლმხედველ

ობა 

 

 

 

 

 

 

ზეპისტიყვიერებ

ის ტრადიციები 

აკაკის 

შემოქმედებაში  

 

 

 

 

 

 

 

საერთაშორისო 

სიმპოზიუმის - 

„ტრადიცია და 

თანამედროვე 

მწერლობა“ -  

მასალები 

 

 

კულტურათშორი

სი დიალოგები 

III. შრომები 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

წელიწდეული 

VII  

 

 

 

 

 

 

მე-9 

საერთაშორისო 

სიმპოზიუმის - 

„ტრადიცია და 

თანამედროვე 

მწერლობა“ -  

მასალები 

 

 

 

 

მე-9 

საერთაშორისო 

სიმპოზიუმის - 

„ტრადიცია და 

თანამედროვე 

მწერლობა“ -  

მასალები 

 

 

 

 

ლიტმცოდნეობი

 

 

 

 

 

თელავის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 

თელავი, 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

ქუთაისი, 2014 

 

 

 

 

 

 

თბილისი, 

ლიტერატურის 

ინსტიტუტი, 

2015 წელი 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი, 

ლიტერატურის 

ინსტიტუტი, 

2015 წელი 

 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

 

 

 

 

 

 

 

 

გვ. 246-253.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გადაცემულია 

დასაბეჭდად 

 

 

 

 

 

გადაცემულია 

დასაბეჭდად 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გადაცემულია 

დასაბეჭდად 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გადაცემულია   

დასაბეჭდად 
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11 

 

 

 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

 

 

15. 

 

 

 

 

 

 

 

16. 

 

 

 

 

 

 

 

ი.ყველაშვილი 

 

  

 

 

 

 

 

ნესტან რატიანი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დალილა ბედიანიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

დალილა ბედიანიძე 

 

 

 

 

 

 

დალილა ბედიანიძე 

 

 

 

 

 

 

 

დალილა ბედიანიძე 

 

ნაცარქექია 

გამარჯვებული 

საქართველოს 

სიმბოლო აკაკი 

წერეთლის 

შემოქმედებაში  

 

 

 

 

 

ქალის სახე 

ნოველისტურ 

ზღაპრებში  

 

 

 

 

 

ნარატიული 

პარადიგმა - 

ჰაგიოგრაფია 

 

 

 

 

 

 

 

 

ოთარ ჩხეიძის 

პიესა 

„უკვდავების 

ზღაპარი“ და 

ფოლკლორი. 

 

 

 

 

 

„ბეჟანიანი“და 

ქართული 

ხალხური 

ზღაპრები _  

 

 

 

ზღაპარ 

„მუჭანახევარას“ 

ტიპოლოგიური 

პარალელები 

ს  მე-9 

საერთაშორისო 

სიმპოზიუმის 

მასალები  

 

 

 

 

 

 

ფოლკლორისტთ

ა 52-ე  

სამეცნიერო 

კონფერენციის 

მასალები 

 

 

 

 

თანამედროვე 

ინტერდისციპლი

ნარიზმი და 

ჰუმანიტარული 

აზროვნება, 

 

 

 

 

 

 

ლიტერატურულ

ი ძიებანი, 2015, 

XXXVI,  

 

 

 

 

 

 

გელათის 

მეცნიერებათა 

აკადემიის 

ჟურნალი,2015, 

N9 

 

 

 

გელათის 

მეცნიერებათა 

აკადემიის 

ჟურნალი, 2015, N 

 

 

 

 

 

 

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა, 

2015. 

 

 

 

 

 

 აწსუ, 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თსუ 

გამომცემლობაში 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი 

 

 

 

 

 

 

   თბილისი 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი 

 

 

 

 

 

 

 

 

გვ.11-12 

 

 

 

 

 

 

 

 გვ.366-370 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გადაცემულია   

დასაბეჭდად 

 

 

 

 

 

 

 

 გვ. 13-20.  

 

 

 

 

 

 

გვ. 27-45.  

 

 

 

 

 

 

 

გვ. 80-105.  
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17. 

 

 

 

 

 

 

18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

19. 

 

 

 

 

 

ოთარ ონიანი 

 

 

 

 

 

 

ოთარ ონიანი 

 

 

 

 

 

 

 

 

ოთარ ონიანი 

 

 

 

 

ჯანსუღ 

ჩარკვიანის 

პოეზია და 

ფოლკორი _ 

 

 

 

 

ამირანის დასჯის 

თავისებურებანი 

გურულ 

ვარიანტებში,  

 

 

 

ამირანი აკაკი 

წერეთლის 

შემოქმედებაში 

 

 

 

 

 

 

ამირანიანის 

გურული 

ვარიანტის _ 

„კალმახელა“ _ 

ანალიზი.  

7-8,  

 

 

 

ცისკარი, 2015, N 

8 

 

 

 

 

 

 

`ლიტერატურუ

ლი ძიებანი~, 

XXXVI, 

თბილისი, 2015 

 

 

 

 

ლიტმცოდნეობი

ს  მე-9 

საერთაშორისო 

სიმპოზიუმის 

მასალები  

 

 

 

 

ფოლკლორისტთ

ა 52-ე სამეცნიერო 

კონფერენციის 

მასალები. 
 

 

 

 

 

 

თბილისი 

 

 

 

 

 

 

თსუ 

გამომცემლობაში 

 

 

 

 

 

 

 

შოთა 

რუსთაველის 

ქართული 

ლიტერატურის 

ინსტიტუტი, 

თბილისი, 2015 

წლის 3 ივნისი 

 

 

 

 

 

 

გადაცემულია 

დასაბეჭდად  

 

 

 

 

 

გადაცემულია 

დასაბეჭდად 

 

 

 

 

 

 

 

გადაცემულია 

დასაბეჭდად 

 

ანოტაციები: 

 

1. ნაშრომში განხილულია ის არაამქვეყნიური ავი სულები,რომლებიც ქართულ ზღაპრულ 

ეპოსში გვხვდება.ესენია: დედაბერი (კუდიანი, წყეული, სულის მტერი), 

ეშმაკი,ქაჯი,ალი,ჭინკა, ჯინი-მათი გარეგნობა, თვისებები,ზღაპრის მთავარი გმირისადმი 

მტრობის მეთოდები. 

2. ნოველისტური ზღაპრის გმირის-ნაცარქექიას სახე აქ გააზრებულია როგორც 

საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ფუნქციის მატარებელი უძველესი ტრადიციების 

დამცველი პერსონაჟი -კერაზე მზრუნველი, ნაცრით საკრალური გამოსახულების 

გამომყვანი,ოჯახის(სოფლის) განწმენდის მიზნით განტევების ვაცის ფუნქციის 

შემსრულებელი (ამიტომ მოხვდა ის დევების სამოსახლოში).ყოველივე ამის საფუძველზე 

აღწევს ის საბოლოო გამარჯვებას. აკაკი წერეთელმაც სწორედ ასეთი ღირსებების გამო 

გაიაზრა ეს გმირი გამარჯვებული საქართველოს სიმბოლოდ,როცა ხალხური ზღაპარი 

„ნაცარქექია“ გაითავისა. 

3. ქართული ჯადოსნური ზღაპრის დასაწყის ფორმულაში ღვთაება მოიხსენიება და 

ქრისტიანები ქრისტიანულ ღვთაებას ვგულისხმობთ.ადრეული გააზრებით კი ამ უძველეს 

ნაწარმოებში უძველესი ღვთაება-მზე უნდა იგულისხმებოდეს.ამის დასტურად ღვთაების 



 13 

წინ ფრინველის (შაშვის) ხსენებაც გამოდგება.ფრინველი გვხვდება სხვა ხალხთა ზღაპრების 

დასაწყის ფორმულებშიც. ფრინველი კი  მზის მეტამორფოზულ სახესხვაობად ითვლებოდა 

უძველესი გააზრებით და თვით მზე ფრთებით გამოისახებოდა.გარდა ამისა ზღაპრის 

გმირებიც  დაფრინავენ (დამოუკიდებლად თუ ამხედრებულნი).ამდენად, ზღაპრის გმირის 

გამარჯვება მზის ღვთაების გამარჯვებაად გაიაზრება. 

4. ზღაპრული ეპოსის სახე-სიმბოლოები თუ ცალკეული მოტივები მითოსური აზროვნებიდან 

იღებს სათავეს და  მასში უძველესი აზროვნების ეტაპები ჩანს. მაგ., მელიას სახე ადრეულ 

ზღაპრებში ტრიქსტერია-მოხერხებული, ცბიერი, დაუნდობელი; განვითარებული 

მიწათმოქმედების პერიოდში კი შეუძლია: ვენახის, ხეხილის, ყვავილნარის გაშენება. რაც 

შეეხება მოტივებს, ზღაპარში ინიციაციის რიტუალზე შეიძლება ითქვას, რომ ისიც 

განიცდის ტრანსფორმაციას,დროთა განმავლობაში მისი თავდაპირველი  მნიშვნელობის 

დავიწყების გამო. ეს რიტუალი,რომელიც მოზარდის სასიკეთოდ სრულდებოდა, ზღაპარში 

თანდათან ტრაგიკულ ელფერს იძენს. 

5. ნაშრომში გაანალიზებულია ქართულ ხალხურ წარღვნის ლეგენდებში საკმაოდ 

გავრცელებული ე.წ. კამეჩის მოტივი: ნოეს კიდობანს სხვადასხვა მიზეზით  კამეჩი 

ჩამორჩება, რომელიც წარღვნას გადაურჩება, მაგრამ გაშავდება წარღვნის მღვრიე 

წყლისაგან. მოტივთა ტიპოლოგიური ანალიზით გამოიკვეთა, რომ მოცემული მოტივი 

მხოლოდ ქართულ და აფხაზურ ფოლკლორში გვხვდება, მაგრამ თავისი წარმოშობით 

ორიგინალური არ არის, რადგან საფუძველი ბაბილონური თალმუდის ერთ-ერთ წიგნში 

უდევს, რომლის მიხედვითაც კამეჩთან ერთად ნოეს კიდობანს გოლიათი ოგიც ჩამორჩება. 

მოტივი მეტად საინტერესოა იმ აზრითაც, რომ ის გვხვდება დავით გურამიშვილის 

„მხიარულ ზაფხულში“, სადაც ახლავს ავტორისეული კომენტარი მოტივის არაბიბლიური, 

არაკანონიკური წარმოშობის შესახებ. ის ფაქტი, რომ ისეთი რელიგიური ავტორი, როგორიც 

გურამიშვილია, თავის ნაწარმოებში ბიბლიური სიუჟეტის ხალხურ ვერსიას გვთავაზობს, 

მოწმობს ერთის მხრივ ბიბლიური სიუჟეტის ხალხური ვერსიის უპირატესობას, ხოლო 

მეორე მხრივ მის ტრადიციულობას, რომლის გავლენისაგან სამშობლოსაგან მოშორებულმა 

ავტორმაც კი ვერ დაიცვა საკუთარი შემოქმედება.  

6. ნაშრომში გაანალიზებულია ზღაპრის საერთაშორისო საძიებელში ,,ურიას წერილის“ 

სახელით შესული ბედისწერასთან დაკავშირებული ნოველისტური ზღაპრები, 

მოცემულია მათი ტიპოლოგიური ანალიზი და ნაჩვენებია ძირითადი სიუჟეტური 

ბირთვის ქართულ ფოლკლორში ტრანსფორმაციის ფორმები. ბიბლიიდან მომდინარე 

იდიომატური გამოთქმა - ,,ურიას წერილი“ დავით მეფის მიერ ურია ხეთელის 

მუხანათურ მოკვლას უკავშირდება, როდესაც მეფე არა პირადად, არამედ სასიკვდილო 

წერილის საშუალებით იშორებს თავიდან მეტოქეს, რათა მის ცოლს დაეპატრონოს. 

მოცემულ ბიბლიურ სიუჟეტს ქართულ ფოლკლორში ვერ ვხვდებით, თუმცა საკმაოდ 

გავრცელებულია ,,ურიას წერილის“ მოტივის ფოლკლორული ტრანსფორმაცია: 

ანტაგონისტი ცდილობს, ზღაპრის გმირი სიკვდილის წერილით დაღუპოს, მაგრამ 

წერილი გამოიცვლება და გმირის ნაცვლად ანტაგონისტი იღუპება. 

7. ანთროპოგონია ფოლკლორში, ძირითადად, კოსმოგონიურ გადმოცემებთან კავშირში 

გვხვდება. ქართული ფოლკლორი  ბიბლიური შესაქმის უმთავრეს მოტივებს იმეორებს. 

ნაშრომში მოცემულია ბიბლიური ანთროპოგონიის ყველა ეტაპის - შექმნა-აკრძალვა-

დარღვევა-დასჯა - ფოლკლორული ვერსიების შედარებითი ანალიზი ბიბლიასთან, 

ებრაულ ზეპირ გადმოცემებთან და როგორც ქართულ, ისე კოპტურ აპოკრიფებთან; 

ახსნილია ფოლკლორულ ინოვაციად მიჩნეული მხატვრულ-გამომსახველობითი 

საშუალებები; საქართველოს ყველა კუთხის ფოლკლორისგან გამორჩეული და 

განსხვავებულია აჭარული ფოლკლორის სპეციფიკა, რომელიც, გამორჩეული და 

განსხვავებულია ქართულ ფოლკლორში, რაც, ცხადია, მუსულმანური რელიგიის 

გავლენით აიხსნება.   

8. ადამიანის მსოფლმხედველობა სამყაროს რეალური აღქმის საფუძველზე ავლენს 
უმაღლეს ღირებულებებსა და ცხოვრების ძირითად პრინციპებს; ამიტომ ყოველი 
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შემოქმედი თავისი სათქმელის  გადმოსაცემად არაერთ ჟანრსა თუ გამოსახვის 
საშუალებას მიმართავს. ამჯერად ყურადღებას გავამახვილებთ სიზმარზე, რომელსაც 
გარკვეული იდეური თუ ფუნქციური დატვირთვა ენიჭება. ამ შემთხვევაში საინტერესოა 
არა მხოლოდ „რა“, არამედ   -  „როგორ“,  რა ფორმით. ვლინდება  სათქმელი... 
  თუ მითოსში გმირი გველეშაპისაგან ჩაყლაპულ მზეს ათავისუფლებს, ზღაპარში იგი 
თავისი საცოლის (მზეთუნახავის) გათავისუფლებისთვის იბრძვის. რამდენადაც „დიდი 
ტრადიციების მქონეა ეროვნული ლიტერატურა, იმდენად  დიდი შესაძლებლობა აქვს, 
შექმნას ეპოქის სახის განმსაზღვრელი პრინციპებითა და  სპეციფიკური ეროვნული 
ნიშნებით აღბეჭდილი ადამიანი“. 

              ერის წარსულის გაცოცხლებისათვის  ზეპირსიტყვიერებას  მიმართავს აკაკი, რადგან      
 „წარსულის  დავიწყება წარსულზე ხელის აღებაა, იმისი დაკარგვა, დავიწყება  კი ერის 
სიკვდილია.“  

9. ხალხურ შემოქმედებას ხშირ შემთხვევაში ეყრდნობოდნენ ხოლმე თერგდალეულები, 

მათ შორის აკაკი წერეთელიც. გრიგოლ რობაქიძე წერდა: `ხალხურია ვაჟა, ხალხურია 

აკაკი. განსხვავება _ ვაჟას პოეზია მაშინაც ხალხურია, როცა იგი პიროვნულიცაა. აკაკის 

პოეზია პიროვნულია მაშინაც, როცა იგი ხალხურიცაა. პირველი _ ხალხურ-შობილი, 

მეორე _ ხალხურ-ქცეული.  

აკაკის შესიხლხორცებული ჰქონდა ძველი პოეზიის ყველა დიდი ტრადიცია, სწორედ 

ამიტომ მას ყველასგან გამორჩეული, საკუთარი ხმა ჰქონდა. ქართული ლიტერატურის 

მეტრმა ქართულ მხატვრულ სიტყვას ახალი კანონი დაუდგინა.  

აკაკის მსუბუქი, ნათელი და აზრტევადი სიტყვები კი თითქოსდა ხალხური 

სიბრძნიდანაა ამოკრეფილი. მის ლექსებს `მესტვირულს~ უწოდებდნენ. შინაარსის 

მხრივ აკაკი მეტწილად ხალხურ ზღაპრებსა და გადმოცემებს ემყარება. მის პოეზიაში 

სიზმრისეული და ზღაპრულ-ლეგენდური ხატები სჭარბობს. ხალხურ რეპერტუარზეა 

აგებული: „მედეა“, „პატარა კახი“, „გამზრდელი“, „თამარ ცბიერი“ და სხვ. ლირიკული 

ლექსები: „ყანა“, „სოფლური“, „ხალხური“, „ღმერთო, წვიმა მოიყვანე“, „მუშური“, 

„სიმღერა მკის დროს“, „ამირანი“ და სხვა მრავალი.  

აკაკის „ნანინებიც“ ხალხურ ლექსებზეა აგებული.  

ზოგჯერ მის ნაწარმოებებში ხალხური ლექსი უცვლელად არის შეტანილი.  

10. ნაცარქექიას სახე  მრავალგზის აქვს გამოყენებული აკაკი წერეთელს, რომელიც 

გააზრებული აქვ, როგორც დიდი საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ფუნქციის 

მატარებელი გმირი. საბოლოოდ კი გააზრებული აქვს გამარჯვებული საქართველოს 

სიმბოლოდ. 

11. ქალი ნოველისტურ ზღაპრებში უმეტესად ოჯახის წევრია:ცოლი,დედა,ქალიშვილი, 

რძალი,დედამთილი. ისინი არიან: ჭკვიანები, მოხერხებულები ,ერთგულები, 

შრომისმოყვარეები... ასევე არიან: სულელები, ზარმაცები, ანჩხლები, ზნიანები, ძუნწები, 

ენამწარენი, სტუმართმოძულენი.როგორც წესი,ჭკვიან ქალს სულელი ქმარი ჰყავს და 

ახერხებს მის მორჯულებას; სულელს კი-ჭკვიანი ქმარი. მართალია, ქმარი მის 

გამოსწორებას ვერ ახერხებს,მაგრამ კარგად იყენებს მის ჭკუასუსტობას და ქალის მიერ 

უნებურად ნაშოვნ განძსა თუ ქონებას იოლად  ისაკუთრებს. 

12. სიტყვა პარადიგმა ბერძნულად ნიმუშს ნიშნავს და ჩვენ იგი შეგვიძლია ავხსნათ, 

როგორც მოდელი, ჩარჩო. თავდაპირველად ამ სიტყვით აღწერდნენ სამეცნიერო 

თეორიებს, მაგ. ნიუტონის პარადიგმას ფიზიკაში, ევოლუციონისტურ პარადიგმას 

ბიოლოგიაში, ატომისტურ პარადიგმას ქიმიაში და ა.შ. დღეს უკვე ვსაუბრობთ 

ევკლიდურ პარადიგმაზე მათემატიკაში, მარქსისტულ პარადიგმაზე ისტორიაში, 

უტილიტარიანულ პარადიგმაზე ეთიკაში, რეალიზმის პარადიგმაზე ხელოვნებაში... 

შესაბამისად, ეს ყველაფერი გაერთიანდა ოთხ ძირეულ პარადიგმად და ამ ეტაპზე 

ვსაუბრობთ დედუქტიურ სისტემაზე, როგორც პარადიგმის პირველ ტიპზე 

ლოგიკისა და მათემატიკისათვის (მაგ. ევკლიდური ან რიმანის გეომეტრია), 

სამეცნიერო თეორიაზე, როგორც პარადიგმის მეორე ტიპზე საბუნებისმეტყველო და 

სოციალური მეცნიერებებისათვის (მაგ. ნიუტონის ფიზიკა), ნარატივზე, როგორც 
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პარადიგმის მესამე ტიპზე ისტორიასა და ლიტერატურაში (მაგ. ტრადიციული 

ნოველა) და ბოლოს სტილზე, როგორც პარადიგმის მეოთხე ტიპზე ხელოვნებაში 

(მაგ. იმპრესიონიზმი). ამ მიდგომით ნებისმიერი კულტურაც შეიძლება 

განვიხილოთ, როგორც ერთგვარი პარადიგმა. ზემოთქმულიდან გამომდინარე, 

შეცდომად მიიჩნევა, როდესაც რომელიღაც ტექსტი ერთი გარკვეული პარადიგმის 

საკუთრებაა და მასში მეორე პარადიგმისთვის დამახასიათებელი ნიშნების ძებნას 

დავიწყებთ. თუკი თავიდანვე მივიჩნევთ, რომ შუა საუკუნეების ქართული ისტორია 

მონარქისტული ნარატივის, როგორც პარადიგმის ერთ-ერთი ტიპის, საკუთრებაა, 

მაშინ გასაგები ხდება ის სუბიექტურობაც, რაც ამ ტექსტებს ახასიათებს. ან კიდევ, 

თუკი ვიტყვით, რომ ჰაგიოგრაფია ცალკე ჯგუფია ნარატიულ პარადიგმაში, მაშინ 

ამ ტექსტების წაკითხვა და მათში ადამიანის უფლებადამცველთა საწინააღმდეგო 

მოსაზრებების ძიება სრული აბსურდი იქნება. 

13. ზღაპარი „უკადვების მაძიებელი მზეჭაბუკი“ ერთ-ერთი მრავალმხრივ საინტეერსო 

ფილოსოუირი ზღაპარია. ის არის საერთაშორისო გავრცელებისა და მსოფლიო ხალხთა 

ფოლკლორში არაერთი ტიპოლოგიური პარალელი მოეპოვება. „უკადვების მაძიებელი 

ჭაბუკით“ დაინტერესებულია ქართველი მწერალი ოთარ ჩხეიძეც, რომელსაც მისი 

მიხედვით დაუწერია პიესა ლექსად „უკვდავების ზღაპარი“. ეს პიესა ამ ზღაპრის არაერთ 

ვარიანტით საზრდოობს. ფოლლკორი მას ანიჭებს სიღრმეს და მიგვანიშნებს, რომ 

მწერალს იგი დიდი წარმატებით გამოუყენებია. 

14. ფირდოუსის „შაჰ-ნამე“ მსოფლიო ლიტერატურის შედევრია. „შაჰ-ნამეს“ ქართულ ვერსივს 

„როსტომიანი“ ეწოდება, რადგან ის თითქმის როსტომის ციკლის ამბებით ამოიწურება. 

„როსტომიანის“ ერთ-ერთი ეპოზიდი არის როსტომის ძმისშვილის ბეჟანის სამიჯნურო 

თავგადასავალი, რომელიც ხალხში ცალკე მოთხრობად გავრცელებულია და ბოლოს 

ცალკე წიგნადაც გამოსულა რამდენჯერმე, პირველად 1879 წელს. ხალხში გავრცელებულ 

„ბეჟანიანს“ გასჩენია სხვადავხა ვარიანტები და საგმირო ეპოსის საინტერესო ნიმუშად 

ჩამოყალიბებულა, როგორც პოეტური, ასევე პროზაული და ნარევი სახით. მასში 

შეინშნება საგმირო პოეზიიდან აღებული არაერთი მხატვრული სახე და არაერთი 

ზღაპრული დეტალი, რაც იმას მოწმობს, რომ ეს ნაწარმოები უძველეს დროშივე 

გახალხურდა. 

15. „მუჭანახევარა“ პოპულარული ქართული ხალხური ზღაპარია და მსგავსი ფაბულა სხვა 

ქვეყნებშიც გვხვდება. ამ ზღაპრის გმირი ყველაფერს უკუღმა ამბობს, სიტუაციის 

შეუფერებლად იქცევა, რისთვისაც მას ცემენ. გამოკვლევაში შესწავლილია 

„მუჭანახევარას“ ტიპოლოგიური პარალელები (როგორც სლოვაკური, აფრიკული, 

ბირმული, გერმანული, ესტონური, რუსული და სხვა ვარიანტები). 

   „მუჭანახევარაში“ წარმოდგენილია ქართული ყოფის დეტალები: შრომის, ზეიმის თუ 

გლოვის მომენტები და სათანადო სიტუაციებში გამოსაყენებელი გამოთქმები. ეს 

ქართული ზღაპარი მხოლოდ ზღაპრის გმირის ხასიათით იჩენს მსგავსებას სხვა ხალხთა 

ზღაპრებთან. 

16. ნაშრომში შესწავლილდია ჯანსუღ ჩარკვიანის ლექსების და პოემების მიმართება 

ფოლკლორთან, როგორც ქართულთან, ასევე ასევე ანტიკურ და შუამდინარულ 

მითოსთან, ეს კი საინტერესოს ხდის მის პოეზიას. 

17. გურიაში მოძიებული ვარიანტები გამოირჩევიან თემატიკური სიახლით და 

არქაულობით. მათში გმირის დასჯაც ორიგინალურია იმ აზრით, რომ ამირანს ღმერთი 

არასოდეს გამოუწვევია საჭიდაოდ, თუ საბრძოლველად, თვით სულიერი ძალებიც 

განსაკუთრებული მზრუნველობით ეპყრობოდნენ მას. მაცხოვარი ნათლულის 

ნაკლოვანებების მიმტევებელია... ამირანმა ბოლომდე ვერ გაუძლო უმაღლესი 

იერარქიული ძალების სულიერ გამოცდას და კიდევაც დაისაჯა. საინტერესოა, ერთ-ერთ 

ჩანაწერში ამირანის მიმჯაჭველები წინასწარმეტყევლები რომ არიან, ხოლო ვარიანტში 

„კალმახელა“ცენტრალური გმირი კლდეზე მჭედლებმა გააკრეს ხელებითა და ფეხებით. 

ეს კი ახალი ელემენტია ძეგლის კვლევის ისტორიაში. 

18. ამირანი აკაკი წერეთლის პოემებში: „თორნიკე ერისთავი“, „მედეა“, „ნათელა“ ჩაგრული 
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საქართველოს სიმბოლოდაა წარმოდგენილი, პრომეთეს ტიპის გმირად. პრომეთემ 

ოლიმპოდან მოიპარა ცეცხლი და ადამიანებს გადასცა. მიუხედავად იმისა, რომ ადრეულ 

ჩანაწერებში არ დასტურდება ამირანი როგორც ცეცხლის მომტანი გმირი, აკაკიმ ეს 

იწინასწარმეტყველა. მართლაც, XX ს-ში მოპოვებული ვარიანტების მიხედვით, ცეცხლი 

ამირანმა ქვესკნელის ძალებს წარსტაცა, ამოიტანა სამზეომე და ასწავლა ადამიანებს მისი 

გამოყენება. მასვე მოეწერება კერიისა და სხვა მთელი რიგი ფასეულობების დაარსება 

მიწიერ სამფლობელოში. 

19. „კალმახელა“ რიგით მეოთხე ვარიანტია სვანური ჩანაწერების შემდეგ, სადაც ამირანი 

კულტურული გმირის ყველა ნიშან-თვისებებითა არის წარმოდგენილი. მან ადამიანებს 

ასწავლა ცეცხლის დანთების ხელოვნება, შენახვა და გამოყენება. მასვე მიეწერება კერამიკის 

გამოწვა და სხვა ფასეულობებიც. 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4. 

ქ. ელაშვილი  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქ. ელაშვილი 

 

 

 

 

 

 

 

ქ. ელაშვილი 

 

 

 

 

 

 

ქ. ელაშვილი 

ლიბერალიზმის 

ეპოქის 

სიმბოლური 

პირიოვნებანი 

(გარიბალდი, 

მაძინი, კოშუტი, 

ხოსე მარტი, 

ბელინსკი, 

გერცენი, 

ჩერნიშევსკი, 

დობროლუბოვი 

 

ზნეობრივი 

დისკურსი - 

სიკვდილით 

დასჯის თაობაზე 

(ილია, 

მ.ჯავახიშვილი)  

 

 

იმქვეყნიური 

სამყაროს 

„მხატვრული ენა“ 

(ტერენტი 

გრანელი) 

 

ლიბერალიზმის 

ეპოქის საკულტო 

ფიგურათა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ლექსმცოდნეობის  

VIII სამეცნიერო 

სესია 

 

 

 

IX საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი 

თბილისი, 

ლიტერატურის 

ინსტიტუტის 

გამომცემლობა, 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი, 

ლიტერატურის 

ინსტიტუტის 

გამომცემლობა, 

2015 

 

 

 

თბილისი, 

ლიტერატურის 

ინსტიტუტის 

გამომცემლობა, 

2014/2015 

 

 

თბილისი, თსუ 

გვ.29-97 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გვ. 98-113 

 

 

 

 

 

 

 

გვ.75-79 

 

 

 

 

 

 

იბეჭდება,  
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5. 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

 

  

10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ზ. აბზიანიძე 

 

 

 

 

 

 

ზ. აბზიანიძე 

 

 

 

 

 

 

ზ. აბზიანიძე 

 

 

ზ. აბზიანიძე 

 

 

 

ზ. აბზიანიძე 

 

 

 

ზ. აბზიანიძე 

აკაკისეული 

რემარკა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ლიბერალიზმის 

ეპოქა და მისი 

მნიშვნელობა 

ჩვენი 

თანამედროვეობი

სათვის 

 

ლიბერალიზმის 

ეპოქის პირმშონი 

 

 

 

 

«Две Анны» 

 

 

„კითხვა 

განთიადის 

შუქზე“ 

 

„დაკარგული 

იდენტობის 

ძიებაში“ 

 

„ქართულ 

კალეიდოსკოპში 

დანახული 

დრამატული 

სურათები“  

ლიტერატურათმც

ოდნეობის 

თანამედროვე 

პრობლემები 

ტრადიცია და 

თანამედროვე 

მწერლობა 

(სიმპოზიუმი 

ეძღვნება აკაკი 

წერეთლის 

გარდაცვალებიდან 

100 წლისთავს) 

 

 

ლიბერალიზმის 

ეპოქა ქართულ 

ლილტერატურაში 

 

 

 

ლიბერალიზმის 

ეპოქა ქართულ 

ლილტერატურაში 

 

 

 

ჟურნ. «Русский 
клуб», 
 

ჟურნ.  „ცისკარი“, 

№9, 

 

 

ჟურნ.  „ცისკარი“, 

2015, №6, 

 

 

ჟურნ. ‘სჯანი“, 

2015, №  19 

 

 

 

გამომცემლობა, 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი, 

ლიტერატურის 

ინსტიტუტის 

გამომცემლობა, 

2015 

 

 

 

თბილისი, 

ლიტერატურის 

ინსტიტუტის 

გამომცემლობა, 

2015 

 

 
2015, 

 

 

2015 

 

 

 

2015 

 

 

 

2015 

 

11 გვ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გვ. 5-10,  

 

 

 

 

 

 

 

გვ. 252-370 

 

 

 

 

 

 

გვ. №8  18-20 

 

 

გვ.45–51 

 

 

 

გვ.147–154 

 

 

 

გვ. 286–290 
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11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

13. 

 

 

 

14.  

 

 

 

 

 

ზ. აბზიანიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ზ. აბზიანიძე 

 

 

 

 

ზ. აბზიანიძე 

 

 

 

ზ. აბზიანიძე 

 

„კითხვა 

განთიადის 

შუქზე“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„სონეტი, 

როგორც 

გვირგვინი“  

 

 

„პოეზიად 

გარდასახული 

პროზა“    

 

რედაქტორი 

 

IX საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი 

ლიტერატურათმც

ოდნეობის 

თანამედროვე 

პრობლემები 

ტრადიცია და 

თანამედროვე 

მწერლობა 

(სიმპოზიუმი 

ეძღვნება აკაკი 

წერეთლის 

გარდაცვალებიდან 

100 წლისთავს) 

 

ვახუშტი 

კოტეტიშვილი, 

„სონეტები“ 

 

 

სალომე მაკარიძე, 

„ჩვენ“ (ლექსები) 

 

ქ. ელაშვილი 

„ანბანთთამანი“ 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თბ., 

საქართველოს 

მწერალთა 

სახლი, 2015 

 

თბ., გამ–ბა 

„სიესტა“, 

2015 

 

თბილისი, 

გამომცელობა 

„პეგასი“, 2015 

 

 

 

 

 

იბეჭდება,   

11 გვ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გვ.3–7 

 

 

 

 

გვ.3–6 

 

anotaciebi qarTul enaze 

 

1. ლიბერალიზმის ეპოქის სიმბოლური პირიოვნებანი (გარიბალდი, მაძინი, კოშუტი, ხოსე 
მარტი, ბელინსკი, გერცენი, ჩერნიშევსკი, დობროლუბოვი) და ამ საკულტო ფიგურათა 

ინტეგრირება XIX საუკუნის ქართული საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაში.  
2. ზნეობრივი დისკურსი - სიკვდილით დასჯის თაობაზე (ილია, მ.ჯავახიშვილი). 
3. საკვლევი თემის ირგვლის გაერთიანებული მეცნიერების მიზანი იყო  XXI საუკუნის 

გადასხედიდან, თანამედროვე მეთოდოლოგიის გამოყენებით, შესწავლილ იყო XIX საუკუნის 

ქართული საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი - ლიბერალიზმის 

ეპოქა, გამოკვეთილიყო ამ ეპოქის ლიდერთა მკაფიო პორტრეტები და თვალსაჩინოდ 

წარმოჩენილიყო ამ ეპოქის მნიშვნელობა დღევანდელი დღისათვის. 
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4. სახისმეტყველებისაგან დაცლილი იმქვეყნიური სამყაროს „რეკვიზიტების“ მხატვრული ენის 
სპეციფიკა; 

5. ლიბერალიზმის საკულტო ფიგურათა აკაკისეული რემარკით წარმოდგენილი პოლიტიკური 
დისკრუსი; 

6. კრებულის რედაქტორის წინასიტყვაობა, რომელშიც ჩამოყალიბებულია ამ სამეცნიერო 

ნაშრომის აქტუალურობა ქართული საზოგადოებრივი აზრის ისტორიის შესწავლისათვის. 

7. ლიბერალიზმის ეპოქის გამოჩენილ მოღვაწეთა - ილია ჭავჭავაძის, აკაკი წერეთლის, ნიკო 

ნიკოლაძის, ვაჟა-ფშაველას და ალექსანდრე ყაზბეგის ლიტერატურული პორტრეტები, 

რომლებშიც თვალმიდევნებულია მათი მოღვაწეობის პოლიტიკურ-საზოგადოებრივი 

დისკურსი. 

8. წერილში მიმოხილულია 1914 წელს ლიტერატურის მუზეუმის მიერ გამოცემული სამახსოვრო 

ალბომი „ორი ანა“, რომელშიც შესულია ანა კალანდაძის უნიკალური ხელნაწერი რვეული, 

მიძღვნილი ანა ნიკოლაძისა და გიორგი აბზიანიძისადმი და ანა ნიკოლაძის ფერწერული 

ნამუშევრები. 

9. გამოკვლევა წარმოადგენს აკაკის ლირიკული შედევრის შექმნის ისტორიისა და ახლებური 

ინტერპრეტაციის ცდას. 

10. რეცენზიაში მიმოხილულია ფილოსოფოს ზაზა ფირალიშვილის სტატიების კრებული 

„ქართული კალეიდოსკოპი“. 

11. ვრცელ რეცენზიაში მიმოხილულია ფილოსოფოს ზაზა ფირალიშვილის სტატიების კრებული 

„ქართული კალეიდოსკოპი“. 

12. გამოკვლევა წარმოადგენს აკაკის ლირიკული შედევრის შექმნის ისტორიისა და ახლებური 

ინტერპრეტაციის ცდას. 

13. წინასიტყვაობა ვახუშტი კოტეტიშვილის საქართველოს მწერალთა სახლის მიერ გამოცემული 

„სონეტებისა“, რომელიც ფაქტობრივად პოეტის ცხოვრებისა და შემოქმედების ბოლო ეტაპის 

ესეისტურ სურათს წარმოსახავს. 

14. წინასიტყვაობა სალომე მაკარიძის ლექსების პირველი კრებულსათვის, „ჩვენ“, რომელშიც 

აღნიშნულია ახალგაზრდა შემოქმედის ორიგინალური პოეტური სამყაროს თავისებურებანი.  

 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebi
s 

raodenob
a 

1 
 

marine 
turaSvili 

qarTuli 
zepirsityviereba 

msoflio  
miTologiis 
konteqstSi/ 

internetpublikacia 

internetpublikac
ia 

saqarTvelo, 
Tbilisi 

6 gv. 

2 
 

marine 
turaSvili 

qarTuli 
folklori – 

xmovani saarqivo 
Canawerebi 

kompaqtdiski 

saqarTvelo, 
Tbilisi, 

gamomcemloba 
“idial 

globali” 

- 

3. 
marine 

turaSvili 
(Tanaavtori) 

gogilaanT qalqva bukleti 

saqarTvelo, 
Tbilisi, 

gamomcemloba 
“idial 

globali” 

4 gv. 

 
marine qarTuli xalxuri - saqarTvelo, 2 გვ. 
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turaSvili cxovelTa 
zRaprebis tipTa 
eleqtronuli 

katalogi/konferen
ciis masalebi 

Tbilisi, 
arnold 
Ciqobavas 

enaTmecniereb
is instituti 

 
 
 

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა 
ა) საქართველოში 
 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 
 
 
 

 

 

 
2.  

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   5. 

 

 

 

რ.ჩოლოყაშვილი, 

ი.ყველაშვილი 
 
 
 
 

 

 

 

რ.ჩოლოყაშვილი 

 

 

 

 

 

 

რ.ჩოლოყაშვილი 

 

 

 

 

 

 

 

 

ე. ინწკირველი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ე. ინწკირველი 

 

 

 

Lazybones as the Symbol of the Victorious 

Georgia in Akaki Tseretely Works 

(ნაცარქექია გამარჯვებული 

საქართველოს სიმბოლო აკაკი 

წერეთლის შემოქმედებაში) 
 

 

 

 

Magic Fairytale _Praises of Sun Deity 

(ჯადოსნური ზღაპარი მზის 

სადიდებელი) 

 

 

 

 

 

 

The Transformation forms of Face-symbols 

and Separate motives in fabulous Epic 

(სახე-სიმბოლოთა და ცალკეულ 

მოტივთა ტრანსფორმაციის ფორმები 

ზღაპრულ ეპოსში)    

 

 

 

„ადამის ხელწერილის“ ბიბლიური 

სახის ფოლკლორული 

ტრანსფორმაციის საკითხი 

 

 

 

 

 

 

 

 

ბიბლიური სიუჟეტის ხალხურ 

IX saerTaSoriso 
simpoziumi, 23-25 
seqtemberi, Tbilisi, 
SoTa rusTavelis 
qarTuli 
literaturis 
instituti 

 

 

თელავის lll 

საერთაშორისო 

კონფერენციის 

“კულტურათშორისი 

დიალოგები“, თელავი, 

2015  9-11 -ოქტომბერი 

 

 

ქართველოლოგიის 

საერთარისო კონგრესი,  

საქართველის 

მეცნიერებათა 

ეროვნული აკადემია, 

თბილისი, 2015  11-13 

ნოემბერი   

 

 

 

ფოლკლორისტთა 

სამეცნიერო 

კონფერენცია 52, 

თბილისი, 

ლიტერატურის 

ინსტიტუტი, 2015 წ. 3 

ივნისი. 

 

 

 

მე-9 საერთაშ. 

სიმპოზიუმი 
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  6. 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

ე. ინწკირველი 

 

 

 

 

 

 

 

ე. ინწკირველი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ე. ინწკირველი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნინო ბალანჩივაძე 

 

 

 

 

 

 

 

ნინო ბალანჩივაძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

ეკა ჩხეიძე 

ტრადიციაში ტრანსფორმაციის 

საკითხი 

 

 

 

 

 

 

 

ბიბლიური ,,ურიას წერილის“ 

ტრანსფორმაცია ბედისწერასთან 

დაკავშირებულ ქართულ ნოველისტურ 

ზღაპრებში 

 

 

 

 

ესქატოლოგიური მითოსის 

კოსმოგონიური ასპექტები 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქაოსისა და კოსმოსის სემიოტიკა 

ქართულ ხალხურ წარღვნის 

ლეგენდებში 

 

 

 

 

 

 

 

 

დემონურ არსებათა ცხოვრების წესი, 

მათი საქმიანობის ამსახველი 

სიუჟეტები და  მხატვრულ-

გამომსახველობითი ტრანსფორმაციის 

ფორმები 

 

 

 

 

სიზმრით  გამოხატული აკაკის 

მსოფლმხედველობა 
 

 

„ტრადიცია და 

ანამედროვე 

მწერლობა“, თბილისი, 

ლიტერატურის 

ინსტიტუტი, 2015 წლის 

23-25 სექტემბერი. 

 

 

III საერთაშ. 

კონფერენცია 

„კულტურათშორისი 

დიალოგები“, თელავი, 

თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 2015 

წლის 9-11 ოქტომბერი. 

 

 

 

VII საერთაშ. 

სამეცნიერო 

კონფერენცია, 

ქუთაისის ილია 

ჭავჭავაძის სახელობის 

სამეცნიერო 

ბიბლიოთეკა, ქუთაისი, 

2015 წლის 24-25 

ოქტომბერი. 

 

 

 

სემიოტიკის მე-6 

სამეცნიერო 

კონფერენცია „ქალაქის 

სემიოტიკა და 

სემიოტიკა ქალაქში“, 

ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 

თბილისი, 2015 წლის 31 

ოქტომბერი. 

 

 

 

ფოლკლორისტთა 

სამეცნიერო 

კონფერენცია 52, 

თბილისი, 

ლიტერატურის 

ინსტიტუტი, 2015 წ. 3 

ივნისი. 
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12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

  

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 

 

 

 

 

 

 

 

ეკა ჩხეიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

ი.ყველაშვილი, 

რ. ჩოლოყაშვილი 

 

 

 

 

 

 

 

ი.ყველაშვილი  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნესტან რატიანი 

 

 

 

 

 

მითოსური მოტივებისა და სახე-

სიმბოლოების ტრანსფორმაციის 

ფორმები 

ხალხურ სატრფიალო პოეზიაში 

 

 

 

 

 

ზეპისტიყვიერების ტრადიციები აკაკის 

შემოქმედებაში  

 

 

 

 

 

 

 

Lazybones as the Symbol of the Victorious 

Georgia in Akaki Tseretely Works 

(ნაცარქექია გამარჯვებული 

საქართველოს სიმბოლო აკაკი 

წერეთლის შემოქმედებაში) 

 

 

 

 

 

ქალის სახე ნოველისტურ ზღაპრებში  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“სურამის ციხე” და “სურამიადა” 

მე-9 საერთაშ. 

სიმპოზიუმი 

„ტრადიცია და 

ანამედროვე 

მწერლობა“, თბილისი, 

ლიტერატურის 

ინსტიტუტი, 2015 წლის 

23-25 სექტემბერი. 

 

 

ფოლკლორისტთა 52-ე  

სამეცნიერო 

კონფერენციის 

მასალები, თბილისი, 3 

ივნისი,  

შოთა რუსთაველის 

ქართული 

ლიტერატურის 

ინსტიტუტი 

 

მე-9 საერთაშ. 

სიმპოზიუმი 

„ტრადიცია და 

ანამედროვე 

მწერლობა“, თბილისი, 

ლიტერატურის 

ინსტიტუტი, 2015 წლის 

23-25 სექტემბერი. 

 

 
IX saerTaSoriso 
simpoziumi, 23-25 
seqtemberi, Tbilisi, 
SoTa rusTavelis 
qarTuli 
literaturis 
instituti 

 

 

 

 

ფოლკლორისტთა 52-ე  

სამეცნიერო 

კონფერენციის 

მასალები, თბილისი, 3 

ივნისი,  
SoTa rusTavelis 
qarTuli 
literaturis 
instituti 

 

 



 23 

 

ფოლკლორისტთა 52-ე  

სამეცნიერო 

კონფერენციის 

მასალები, თბილისი, 3 

ივნისი,  
SoTa rusTavelis 
qarTuli 
literaturis 
instituti 

 

moxsenebaTa anotaciebi  

1. ნოველისტური ზღაპრის გმირის-ნაცარქექიას სახე აქ გააზრებულია როგორც 

საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ფუნქციის მატარებელი უძველესი ტრადიციების 

დამცველი პერსონაჟი -კერაზე მზრუნველი, ნაცრით საკრალური გამოსახულების 

გამომყვანი,ოჯახის(სოფლის) განწმენდის მიზნით განტევების ვაცის ფუნქციის 

შემსრულებელი (ამიტომ მოხვდა ის დევების სამოსახლოში).ყოველივე ამის 

საფუძველზე აღწევს ის საბოლოო გამარჯვებას. აკაკი წერეთელმაც სწორედ ასეთი 

ღირსებების გამო გაიაზრა ეს გმირი გამარჯვებული საქართველოს სიმბოლოდ,როცა 

ხალხური ზღაპარი „ნაცარქექია“ გაითავისა. 

2. ქართული ჯადოსნური ზღაპრის დასაწყის ფორმულაში ღვთაება მოიხსენიება და 

ქრისტიანები ქრისტიანულ ღვთაებას ვგულისხმობთ.ადრეული გააზრებით კი ამ 

უძველეს ნაწარმოებში უძველესი ღვთაება-მზე უნდა იგულისხმებოდეს.ამის 

დასტურად ღვთაების წინ ფრინველის (შაშვის) ხსენებაც გამოდგება.ფრინველი 

გვხვდება სხვა ხალხთა ზღაპრების დასაწყის ფორმულებშიც. ფრინველი კი  მზის 

მეტამორფოზულ სახესხვაობად ითვლებოდა უძველესი გააზრებით და თვით მზე 

ფრთებით გამოისახებოდა.გარდა ამისა ზღაპრის გმირებიც  დაფრინავენ 

(დამოუკიდებლად თუ ამხედრებულნი).ამდენად, ზღაპრის გმირის გამარჯვება 

მზის ღვთაების გამარჯვებაად გაიაზრება. 

3. . ზღაპრული ეპოსის სახე-სიმბოლოები თუ ცალკეული მოტივები მითოსური 

აზროვნებიდან იღებს სათავეს და  მასში უძველესი აზროვნების ეტაპები ჩანს. მაგ., 

მელიას სახე ადრეულ ზღაპრებში ტრიქსტერია-მოხერხებული, ცბიერი, 

დაუნდობელი; განვითარებული მიწათმოქმედების პერიოდში კი შეუძლია: ვენახის, 

ხეხილის, ყვავილნარის გაშენება. რაც შეეხება მოტივებს, ზღაპარში ინიციაციის 

რიტუალზე შეიძლება ითქვას, რომ ისიც განიცდის ტრანსფორმაციას,დროთა 

განმავლობაში მისი თავდაპირველი  მნიშვნელობის დავიწყების გამო. ეს 

რიტუალი,რომელიც მოზარდის სასიკეთოდ სრულდებოდა, ზღაპარში თანდათან 

ტრაგიკულ ელფერს იძენს. 

4. მოხსენებაში განხილულია ქართულ და სხვადასხვა ხალხის ფოლკლორში 

გავრცელებული ე.წ. „ადამის ხელწერილის“ მოტივი, მოცემულია მისი 

ტიპოლოგიური ანალიზი და შედარებულია სავარაუდო პირველწყაროებთან: პავლე 

მოციქულის ეპისტოლესა და ღვთისმშობლის დაუჯდომელის შესაბამის 

მუხლებთან. 

5. მოხსენების თემაა ქართულ ხალხურ წარღვნის ლეგენდებში ცნობილი ე.წ. „კამეჩის 

მოტივი“, რომელიც ამ დრომდე ორიგინალურ ქართულ მოტივად ითვლებოდა. 

ტიპოლოგიური კვლევისას გამოიკვეთა, რომ მსგავსი მოტივი მხოლოდ ქართულ და 

აფხაზურ ფოლკლორში გვხვდება, ხოლო მათი პირველწყარო თალმუდში იძებნება.  

6. მოხსენებაში გაანალიზებულია ქართული ნოველისტური ზღაპრები, რომლებშიც 

ვხვდებით ცნობილი ბიბლიური „ურიას წერილის“ ფოლკლორულ 

ტრანსფორმაციას. მოტივი  ბიბლიურ დავით წინასწარმეტყველთან კი არ 
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ასოცირდება ფოლკლორში, არამედ ზღაპრის გმირთან, რომლის მუხანათური 

მოკვლა სურთ. ფოლკლორში ხდება ,,ურიას წერილის“ გამოცვლა  მჩუქებლის მიერ, 

ამიტომ გმირი გადარჩება, ხოლო მახეში თვითონ ანტაგონისტი ებმება და იღუპება. 

7. მოხსენებაში შესწავლილია ესქატოლოგიური მითოსის კოსმოგონიური ასპექტები, 

გამოკვეთილია ესქატოლოგია-კოსმოგონიის მითოსის საერთო წარმომავლობის 

საფუძვლები,  სხვადასხვა ფოლკლორული ჟანრის - ლეგენდა, შელოცვა, ხალხური 

პოეზია, ხალხური ზღაპარი - შედარების საფუძველზე გაანალიზებულია კიდობნის, 

როგორც წარღვნის მითოსის უმთავრესი ლექსიკური ერთეულის ორმაგობა: 

კიდობანი ქართული ფოლკლორული მასალის მიხედვით არის როგორც 

სიკვდილის, ისე ახლად დაბადების სიმბოლო.  

8. მოხსენებაში გაანალიზებულია ცნობილი ქართული მითოლოგიური გადმოცემა - 

გველეშაპისა და ხარის ბრძოლა, რომელიც ქაოსისა და კოსმოსის ბრძოლის 

ზოოლოგიური ასახვაა. მითოლოგიურ  ნარატივში ერთმანეთს უპირისპირდება არა 

მხოლოდ გველეშაპი და ხარი, არამედ ქაოსისა და კოსმოსის სხვა კორელატები: ზღვა 

და ხმელეთი, წყალი და მიწა, დევი და კოპალა და სხვ. 

9. მოხსენებაში შემოვიფარგლეთ  დემონურ არსებათა ცხოვრების წესისა და 

საქმიანობის ამსახველი სიუჟეტებით, როდესაც  მჟღავნდება როგორც მათი ეშმაური 

ბუნება, ისე ღვთიურობა.      

         კეთილი საწყისის განმასახიერებელი არსება შესაძლოა  ეპოქალურ 

ცვლილებათა შედეგად ბოროტ  სულად იქცეს და ბოროტი - ღვთიურ არსებად: 

ეშმაკი დასაბამით კეთილისა არსებისაგან შექმნაო უფალმა- აღნიშნავს სულხან-საბა 

ორბელიანი- „როგორც ანგელოზივ ღვთის წინაშე, ეგრევ ეშმაკივ. ისინივ თანაბარ 

უფლებით მიდიანავ. ღვთით აქვ ნება და მიდიანავ“;დევებმა კაცისათვის გაფიცვა-

გაძმობილებაც იციან  და მოსისხლეობაც; წყლის  ღვთაება ძიძლანი; დედაბერი; 

ფასკუნჯი... 

10. მოხსენებაში  ყურადღება გავამახვილეთ სიზმარზე, რომელსაც გარკვეული იდეური 
თუ ფუნქციური დატვირთვა ენიჭება  როგორც ზეპირსიტყვიერებაში ისე მხატვრულ  

ლიტერატურაში . ამ შემთხვევაში საინტერესოა არა მხოლოდ „რა“, არამედ   -  
„როგორ“,  რა ფორმით. ვლინდება  სათქმელი... 
თუ მითოსში გმირი გველეშაპისაგან ჩაყლაპულ მზეს ათავისუფლებს, ზღაპარში 
იგი თავისი საცოლის (მზეთუნახავის) გათავისუფლებისთვის იბრძვის. 
რამდენადაც „დიდი ტრადიციების მქონეა ეროვნული ლიტერატურა, იმდენად  
დიდი შესაძლებლობა აქვს, შექმნას ეპოქის სახის განმსაზღვრელი პრინციპებითა 
და  სპეციფიკური ეროვნული ნიშნებით აღბეჭდილი ადამიანი“. 

              ერის წარსულის გაცოცხლებისათვის  ზეპირსიტყვიერებას  მიმართავს აკაკი 
უყოყმანოდ,  

            რადგან    „წარსულის  დავიწყება წარსულზე ხელის აღებაა, იმისი დაკარგვა, 
დავიწყება  კი  
             ერის სიკვდილია.“  

11. მოხსენებაში  ყურადღება გავამახვილეთ ტროპის სახეებზე (მეტაფორა, ეპითეტი, 
შედარება, ჰიპრბოლა, პარალელი),რომლებიც ხალხურ სატრფიალო ლექსებში 
გმირის ფიზიკური სილამაზის, მშვენიერების გამოხატვას ემსახურება: `გიშრის 
თმანი, ლერწამი ტანი, დილის ვარდი, ალვის ხე, იის ნაშობი, ბროლის თითნი, 
ობოლი მარგალიტი, მაისის ვარდი, ლალის ფერი~. უნდა აღინიშნოს, რომ 
უმეტესობა ამ ტიპის ეპითეტებისა შედარებაზეა აგებული და მათი მეტაფორულობა 
შეიძლება კონტექსტით აღვადგინოთ. ტროპის სახეები ხელს უწყობს ლირიკული 
ლექსის ხატოვანებას, სინამდვილის ემოციურ ასახვას, მონაწილეობს ლექსის 
ორგანიზებაში, მის კომპოზიციურ შეკვრაში. იგი ხშირად წარმართავს სატრფიალო 
პოეზიაში ლექსის მუსიკალურ მხარესაც.   
       ამასთანავე, შევისწავლეთ რა სატრფიალო პოეზიაში  მხატვრული მიზნით 

გამოყენებული ძვირფასი ქვები ( თვალნი პატიოსანნი), ვნახეთ, რომ  ფერების 
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მიხედვით პატიოსანი თვლები ამგვარ სურათს გვიჩვენებენ: თეთრი ფერის 
გამოსახატავად გამოყენებულია მარგალიტი და ბროლი; ალმასი და სადაფი; ეს არ 
არის უბრალოდ თეთრი, არამედ იგია ელვარე, ბრწყინვალე და შუქთა მფენი. 
ელვარე თეთრი ფერით დახატულია გმირის სახე, ყელი, კბილი, შუბლი, ცხვირი, 
თითები. თეთრი კეთილშობილებისა და სილამაზის ფერია. წითელი ფერის 
დასახატავად გამოყენებულია ლალი. ლალის საშუალებით ნაჩვენებია ქალის „ლოყა“ 
და „ტუჩი“. პატიოსანი თვლების სიმრავლე და მათი მხატვრული ფუნქციის 
მრავალგვარობა მხატვრული აზროვნების გარკვეულ დონეზე მიგვანიშნებს. 

12.          ხალხურ შემოქმედებას ხშირ შემთხვევაში ეყრდნობოდნენ ხოლმე 

თერგდალეულები, მათ შორის აკაკი წერეთელიც. გრიგოლ რობაქიძე წერდა: 

„ხალხურია ვაჟა, ხალხურია აკაკი. განსხვავება _ ვაჟას პოეზია მაშინაც ხალხურია, 

როცა იგი პიროვნულიცაა. აკაკის პოეზია პიროვნულია მაშინაც, როცა იგი 

ხალხურიცაა. პირველი _ ხალხურ-შობილი, მეორე _ ხალხურ-ქცეული“.  

აკაკის შესიხლხორცებული ჰქონდა ძველი პოეზიის ყველა დიდი ტრადიცია, 

სწორედ ამიტომ მას ყველასგან გამორჩეული, საკუთარი ხმა ჰქონდა. ქართული 

ლიტერატურის მეტრმა ქართულ მხატვრულ სიტყვას ახალი კანონი დაუდგინა.  

აკაკის მსუბუქი, ნათელი და აზრტევადი სიტყვები კი თითქოსდა ხალხური 

სიბრძნიდანაა ამოკრეფილი. მის ლექსებს „მესტვირულს“ უწოდებდნენ. შინაარსის 

მხრივ აკაკი მეტწილად ხალხურ ზღაპრებსა და გადმოცემებს ემყარება. მის 

პოეზიაში სიზმრისეული და ზღაპრულ-ლეგენდური ხატები სჭარბობს. ხალხურ 

რეპერტუარზეა აგებული: „მედეა“, „პატარა კახი“, „გამზრდელი“, „თამარ ცბიერი“ 

და სხვ. ლირიკული ლექსები: „ყანა“, „სოფლური“, „ხალხური“, „ღმერთო, წვიმა 

მოიყვანე“, „მუშური“, „სიმღერა მკის დროს“, „ამირანი“ და სხვა მრავალი.  

13. ნაცარქექიას სახე  მრავალგზის აქვს გამოყენებული აკაკი წერეთელს, რომელიც 

გააზრებული აქვ, როგორც დიდი საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ფუნქციის 

მატარებელი გმირი. საბოლოოდ კი გააზრებული აქვს გამარჯვებული საქართველოს 

სიმბოლოდ 

14. ქალი ნოველისტურ ზღაპრებში უმეტესად ოჯახის წევრია:ცოლი,დედა,ქალიშვილი, 

რძალი,დედამთილი. ისინი არიან: ჭკვიანები, მოხერხებულები ,ერთგულები, 

შრომისმოყვარეები... ასევე არიან: სულელები, ზარმაცები, ანჩხლები, ზნიანები, 

ძუნწები, ენამწარენი, სტუმართმოძულენი.როგორც წესი,ჭკვიან ქალს სულელი 

ქმარი ჰყავს და ახერხებს მის მორჯულებას; სულელს კი-ჭკვიანი ქმარი. მართალია, 

ქმარი მის გამოსწორებას ვერ ახერხებს,მაგრამ კარგად იყენებს მის ჭკუასუსტობას და 

ქალის მიერ უნებურად ნაშოვნ განძსა თუ ქონებას იოლად  ისაკუთრებს. 

15. მაშინ, როდესაც ისტორიული სურათის აღსადგენად წყაროების სიმცირეს 

განვიცდით, შესაძლოა, რიგითი ადამიანის ჩანაწერები დღიურის ფორმით 

უნიკალურ მასალად იქცეს. თუმცა ცნობილია, რომ ასეთი დღიურები, 

შინაარსიდან გამომდინარე, სუბიექტურია და მომხდარი ამბების სელექციასა და 

ფილტრაციას ახდენს ავტორის შეხედულებისამებრ.  მიუხედავად იმისა, რომ 

დღიური ისტორიული რეალობის აღდგენის საქმეში ერთადერთ წყაროდ ვერ 

გამოდგება, იგი ხშირ შემთხვევაში მნიშვნელოვან მასალას გვაწვდის სხვადასხვა 

საკითხთან დაკავშირებით. თუნდაც დღიურის საშუალებით საკვანძო მომენტებს 

ნათელი არ მოეფინოს, იმას მაინც გავიგებთ, რა ემოციები ჰქონდათ თავად 

ადამიანებს. ამ მხრივ გამონაკლისი არც მოქალაქე-მღვდლის ნიკიტა თალაქვაძის 

დღიურია (“მოქალაქე-მღვდელი” თავად ნიკიტას ტერმინია).  

          ტექსტი მრავალ ღირსშესანიშნავ ინფორმაციას შეიცავს და მისი გაცნობის 

შემდეგ საშუალება გვეძლევა, ახალი კუთხით შევხედოთ, გადავიაზროთ 

მანამადე არსებული მოსაზრებები და დამკვიდრებული შეხედულებები. 

საინტერესოა ნიკიტა თალაქვაძის დღიურში მოთხრობილი ერთი ამბავი, 

რომელსაც თავად ავტორი “სურამიადას” უწოდებს. ინციდენტს 1922 წლის 

წყალკურთხევის დროს ჰქონდა ადგილი. კომუნისტი ფსევდოხელოვანების 
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გარკვეულმა ჯგუფმა ფილმისთვის ლიტანიისას სამღვდელოების რამდენიმე 

წარმომადგენელი გადაიღო ბოტანიკურ ბაღში. ამ სასულიერო პირების შერჩევა 

მათი ფიზიკური მონაცემებიდან გამომდინარე მოხდა, რადგან მაყურებლისთვის 

ვიზუალიზაციის გზით ჩაენერგათ აზრი, რომ ყველა სასულიერო პირი ღიპიანი 

და ჭამას დახარბებული იყო. პრემიერას დიდი აჟიოტაჟი მოჰყვა. ამბავმა 

კათოლიკოს ამბროსის ყურამდეც მიაღწია, რაზეც დეკანოზ ნიკიტა თალაქვაძეს 

ახსნა-განმარტების გაკეთება მოუწია, თუ როგორ მოხდა სინამდვილეში 

“სურამიადაში” სამღვდელოების ჩართვა.  

           წიგნში ამ ამბის დეტალურ განხილვას თითქმის ასი გვერდი ეძღვნება და 

შეეხება დანიელ ჭონქაძის ცნობილ, ერთ დროს საპროგრამო ნაწარმოებად 

მიჩნეული ნაწარმოების ფილმად ქცევის პროცესში, მანამადე და შემდგომ 

მომხდარ გაუგონარ ამბავს. მოქალაქე-მღვდლის ჩანაწერების გაცნობის შემდეგ 

სურვილი გამიჩნდა, ახალი თვალით წამეკითხა “სურამის ციხეც”, მასში 

აღწერილ ამბებთან დაკავშირებული სამეცნიერო ლიტერატურე, კონტექსტის 

გასაგებად საჭირო ნაშრომები (მათ შორის ფილიპე მახარაძის ნაშრომიც, ამ 

ნაწარმოებს რომ მიუძღვნა) და გამომეკვლია: ტექსტში დასმული რომელი 

საკითხები გამოიყენა საბჭოთა ხელისუფლებამ სათავისოდ და რა მიზნით 

შესთავაზა მოსახლეობას ნაწარმოების საკუთარი ინტერპრეტაცია. გარდა ამისა 

შემესწავლა დღიურში აღწერილი ბურუსით მოცული ამბავი, რომელმაც დიდი 

განხეთქილება გამოიწვია სასულიერო წრეებში. ამ მიზნით საჭიროდ მივიჩნიე 

ისტორიული კონტექსტის გათვალისწინება და “სურამის ციხის” ლეგენდის 

დამუშავება, რათა უკეთ გამერკვია, თუ როგორ შეასრულა მარქსისტ 

ხელოვანთა ტენდენციურმა ჯგუფმა მკრეხელური მისია და როგორ მოახდინა 

ფაქტების ფალსიფიცირება (ლეგენდის არაწორი ინტერპრეტაციის საფუძველზე), 

როგორ ჩაითრია ავანტიურაში მოტყუებული სამღვდელოება და როგორ 

მოახდინა რეალობის მოდელირება.  

 
 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქ. ელაშვილი 

 

 

 

 

 

 

ქ. ელაშვილი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ლიტერატურული ზღაპრის 

ფენომენი 

(წითელქუდა → წითელკუდა) 

 

 

 

 

ლიბერალიზმის ეპოქის 

საკულტო  

ფიგურათა  აკაკისეული 
რემარკა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015, 3 ივნისი 

ფოლკლორისტთა 

სამეცნიერო კონფერენციის 

თეზისები, 52, ეძღვნება აკაკი 

წერეთლის  175 წლისთავს. 

 

2015 წლის 23–25 სექტემბერი 

IX საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი 

ლიტერატურათმცოდნეობის 

თანამედროვე პრობლემები 

ტრადიცია და თანამედროვე 

მწერლობა (სიმპოზიუმი 

ეძღვნება აკაკი წერეთლის 

გარდაცვალებიდან 100 

წლისთავს 
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3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ზ. აბზიანიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ზ. აბზიანიძე 

 

 

 

კითხვა განთიადის შუქზე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ლიტერატურა, როგორც 

ალტერნატიული ისტორია: 

პოსტსაბჭოთა კონფლიქტები 

ქართულ პროზაში 

2015 წლის 23–25 სექტემბერი 

IX საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი 

ლიტერატურათმცოდნეობის 

თანამედროვე პრობლემები 

ტრადიცია და თანამედროვე 

მწერლობა (სიმპოზიუმი 

ეძღვნება აკაკი წერეთლის 

გარდაცვალებიდან 100 

წლისთავს). თბილისი, შოთა 

რუსთაველის ქართული 

ლიტერატურის ინსტიტუტი 

 

17-19 სექტემბერი, 2015. 

თსუ, საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია: 

„რუსეთ და საქართველო 

იმპერიის შემდეგ - 

კულტურულ-

ლიტერატურული ასპექტები“ 

(კრებული იბეჭდება, 12 გვ.) 

მოხსენებათა ანოტაციები 

1. ქრესტომათიულ ზღაპრული სქემის ლიტერატურულ ზღაპრად ტრანსფორმაციის ფნომენი. 
/თეზისი/ - გვ. 17-18 

2. ლიბერალიზმის საკულტო ფიგურათა აკაკისეული რემარკით წარმოდგენილი პოლიტიკური 
დისკრუსი; 

 

3. გამოკვლევა წარმოადგენს აკაკის ლირიკული შედევრის შექმნის ისტორიისა და ახლებური 

ინტერპრეტაციის ცდას. 

4. მოხსენებაში თვალმიდევნებულია თანამედროვე პროზის ის ნაწარმოებები, რომლებშიც 

აისახა იმპერიული ძალების მიერ პროვოცირებული კონფლიქტები ჩვენი ქვეყნის 

ტერიტორიაზე. 

 

 

 
  

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi 

moxsenebis saTauri 
forumis Catarebis 
dro da adgili 

1 
 მარინე ტურაშვილი 

ქართული ხალხური 

ცხოველთა ზღაპრების 

ტიპთა ელექტრონული 

თბილისი, საქართველოს 

პარლამენტი 
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კატალოგი 
 

2 
 მარინე ტურაშვილი gogilaanT qalqva 

 თბილისი, კოსტავას 5, 
შოთა რუსთაველის 

ქართული ლიტერატურის 
ინსტიტუტი 

 
moxsenebaTa anotaciebi 

 

ქართული ხალხური ცხოველთა ზღაპრების ტიპთა ელექტრონული კატალოგი 
 

საარქივო ჩანაწერების ანალიზი ცხადყოფს, რომ ქართული ხალხური ზღაპრები 

ტექსტების საერთო რაოდენობის 10%-ს შეადგენს, რაც ამ ჟანრის მნიშვნელობის უტყუარი 

დასტურია. ცხოველთა ზღაპრები კი საზღაპრო ეპოსის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჯგუფია, 

რომელსაც თავისებური ფორმა და შინაარსი აქვს. მათი ფიქსაცია, ისევე როგორც 

ზეპირსიტყვიერების სხვა ნიმუშების, აქტიურად XX საუკუნის მეორე ნახევრიდან იწყება, 

თუმცა ჯერ კიდევ XIX საუკუნეში საკმაოდ ღირებული ტექსტებია ჩაწერილი. 

საქართველოში ზღაპრების კატალოგიზაციის რამდენიმე ნაშრომი არსებობს.  ცხოველთა 

ზღაპრის შესწავლის საქმეში ამ მხრივ განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს ელ. ვირსალაძის 

დამსახურება (1960 წ.). 1970 წლიდან ქართული ზღაპრის სიუჟეტთა საძიებელზე მუშაობდა 

თ. ქურდოვანიძე, ხოლო ცხოველთა ეპოსის კლასიფიკაციასა და სიუჟეტურ საძიებელზე 

იმუშავა რ. ჩოლოყაშვილმა (2004 წ.). 

ზღაპრების კატალოგიზაციის ყველაზე სრულყოფილ საერთაშორისო ნაშრომად მიიჩნევა 

2004 წელს პროფ. ჰანს იორგ-უთერის მიერ გამოქვეყნებული ნაშრომი („თჰი თყპეს ოფ 

Iნტერნატიონალ Fოლკტალეს, A ჩლასსიფიცატიონ ანდ Bიბლიოგრაპჰყ Bასედ ონ ტჰე შყსტემ 

ოფ Aნტტი Aარნე ანდ შტიტჰ თჰომპსონ, ბყ Hანს-Iორგ Uტჰერ, Hელსინკი), რომელიც 

ტიპოლოგიური და კომპარატიული ანალიზის საშუალებას არ იძლევა. აღნიშნული ნაშრომი 

ეყრდნობა არათანაბარ რეპრეზენტატულ მასალებს, შესაბამისად, შეუძლებელია ეროვნული 

რეპერტუარისთვის დამახასიათებელი ნიშნების დადგენა. ამასთან, ტიპები აღწერილია ორი–

სამი წინადადებით, რომელშიც ეროვნულთან ერთად გაუთვალისწინებელია 

რელევანტურობის განმსაზღვრელი ნიშნებიც. 

2010-2012 წლებში შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ხელშეწყობით 

განხორციელდა პროექტი “ქართული ხალხური პროზის კომპარატივისტული ანალიზის 

ელექრონული პლატფორმა”, რომლის ფარგლებში შეიქმნა ქართული ხალხური 

კომპარატიული ანალიზის ელექტრონული პლატფორმა (იხ. 

წწწ.ფოლკტრეასურყ.გე/Fოლკლორე), რომელშიც დამუშავდა შოთა რუსთაველის ქართული 

ლიტერატურის ინსტიტუტის ფოლკლორის არქივში დაცული გამოუქვეყნებელი ზღაპრები. 

აღნიშნული პლატფორმის ფარგლებში შექმნილი სიუჟეტური ტიპის რეზიუმირების 

ფლექსიური სქემა შესაძლებელს ხდის მოცემული ტიპის ინვარიანტის ცალკეული ნიმუშის 

მიხედვით შეკუმშვას ან განვრცობას, ითვალისწინებს, ეროვნული რეპერტუარის, როგორც 

ტიპოლოგიური ნიშნების დადგენას, ისე მისგან გადახვევის დაფიქსირებას. 

როგორც მოსალონელი იყო, ქართულ ზღაპრულ რეპერტუარში საერთაშორისო 

კატალოგში გამოყოფილი ცხოველთა ყველა ბლოკის ტიპები ფიქსირდება, ესენია: გარეული 

ცხოველები (1-99); გარეული და შინაური ცხოველები (100-149); გარეული ცხოველები და 

ადამიანები (150-199); შინაური ცხოველები (100-219) და სხვა ცხოველები და საგნები (220-
299). 

საარქივო ტექსტების ანალიზის საფუძველზე დადგინდა, რომ ქართულ ფოლკლორულ 

რეპერტუარში რაოდენობრივად უფრო მეტია გარეულ ცხოველთა ჯგუფის შიგნით 

განთავსებული ზღაპრები, რომლებიც ზემოთ დასახელებული ზღაპრის საერთაშირისო 

კატალოგში მოიცავს 1-99 ინდექსს. ეს ჯგუფი თავის მხრივ ორ ქვეჯგუფად იყოფა: ჭკვიანი 
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მელია (1-69) და სხვა გარეული ცხოველები (70-99). 

ქართული ხალხური პროზის კომპარატიული ანალიზის ელექტრონულმა პლატფორმამ 

საშუალება მოგვცა ასევე დაგვედგინა, რომ ქართული ზღაპრული რეპერტუარისათვის 

ყველაზე რელევანტური ტიპია 15 („ნათლიის“ მიერ საჭმლის ქურდობა“). 

საარქივო ტექსტებზე მუშაობის პროცესში განსაკუთრებულ ყურადღებას ტიპთა 

კომბინაციები იპყრობს. ანალიზმა ცხადყო, რომ ქართული ხალხური ცხოველთა ზღაპრები 

კომბინაციაშია მხოლოდ თავისივე ბლოკის სხვადასხვა ან ანეკდოტთა ჯგუფის ტიპებთან 

(მაგ., 2015 – “თხას არ უნდა წავიდეს სახლში”), თუმცა ერთადერთ შემთხვევაში ფიქსირდება 

ცხოველთა ზღაპრის ტიპების ჯადოსნური ზღაპრის ტიპებთან კომბინაცია: 
248+9+219E**+513+516. 

ამრიგად, ქართული ხალხური პროზის კომპარატიული ანალიზის ელექტრონულ 

პლატფორმაში დამუშავებული ცხოველთა ზღაპრების საარქივო ტექსტების ანალიზისას 

საინტერესო და მრავალფეროვან სურათს გვიჩვენებს. დადგინდა, რომ ქართულ 

ფოლკლორულ რეპერტუარში, ისევე როგორც საერთაშორისოში, უფრო გავრცელებულია ერთ 

ტიპიანი ზღაპრები, ვიდრე - კომბინირებული, რაც ცხოველთა ზღაპრების მარტივი 

კომპოზიციით აიხსნება. ასევე საინტერესო სურათს იძლევა ქართულ ფოლკლორულ 

რეპერტუარში დადგენილი ცხოველთა ზღაპრების ტიპთა კომბინაციები და რელევანტურობა. 

აქვე აღვნიშნავთ იმასაც, რომ ქართულ ხალხურ ცხოველთა ზღაპრებს ეროვნული 

რეპერტუარისთვის დამახასიათებელი თავისებურებიც მრავლად აქვთ შეძენილი, რისი 

დადგენის საშუალებასაც წორედ აღნიშნული ელექტრონული პროდუქტი იძლევა. 

 
gogilaanT qalqva 

კახეთის 1961 წლის ფოლკლორული ექსპედიციის ვრცელ ანგარიშში პროფ. მიხეილ 

ჩიქოვანი საინტერესო ცნობას იძლევა ყვარლის რაიონის სოფლების ენისლისა და საბუის 

მიდამოებში ჯერ კიდევ შემორჩენილი ამინდის მართვის რიტუალების შესახებ. მკვლევარი 

ასახელებს შემდეგი სამი სახის რიტუალს: ა) დიდება, ბ) ქალ-ქვების დატირება და გ) 

წყალში გუთნის გათრევა.  

როგორც ზემოთხსენებულ ექსპედიციის ანგარიშში, ისე ხელნაწერ მასალებში - ე.წ. ქალ-

ქვებთან დაკავშირებით არსებობს დამატებითი ცნობები, რომ მათ დატირებასაც, 

ადგილობრივთა რწმენით, სასურველი ამინდის გამოხმობა შეეძლო. გადმოცემის თანახმად, 

ერთხელ სოფელ საბუეს ლეკების მოთარეშე გუნდი დასხმია თავს, ერთ ქალს ჩვილი ხელში 

აუყვანია, მეორე შვილისთვის ხელი ჩაუკიდია და გაქცეულა. სოფლის ბოლომდე ურბენია 

და და როცა ძალაგამოცლილს უგრძვნია, რომ ლეკის მდევარს თავს ვერსაით დააღწევდა, 

ღმერთისთვის გაქვავება უთხოვია. ღმერთს შეუსმენია ქალის ვედრება და იგი, თავის ორ 

შვილთან და ადევნებულ ძაღლის ლეკვთან ერთად, ქვად უქცევია.  „იმათი გაქვავების 

შემდეგ ღმერთს უტირნია და შვიდი დღე–ღამის განმავლობაში წვიმა დენილა“, - გვეუბნება 

გადმოცემა. ეს ქალი გვარად გოგილაშვილების ოჯახიდან ყოფილა, კახეთში 

დამკვიდრებული ტრადიციის თანახმად, გოგილაანთი. 

ექსპედიის ანგარიშის მიხედვით, არქივში დაცული უნდა ყოფილიყო აღნიშნული 

რიტუალის დროს შესასრულებელი დიდებისა და ქალ-ქვების დატირების აუდიოჩანაწერები, 

სავარაუდო იყო ასევე ჩანაწერების არსებობა რიტუალის შესრულების წესთან 

დაკავშირებითაც. ყოველივე ამის ცოდნა, ცხადია, განსაკუთრებულად ამძაფრებდა შესაბამისი 

ფონოჩანაწერების გამოვლენისადმი ინტერესს.  

ქართულ ფოლკლორისტიკაში დიგიტალური ჰუმანიტარიის მეთოდების დანერგვამ, რასაც 

შედეგად მოჰყვა საკუთარი მაღალტექნოლოგიური ელექტრონული რესურსების განვითარება, 

ფოლკლორის არქივში დაცული ფონოჩანაწერების დიგიტალიზაციასა და ელექტრონული 

პუბლიკაციის გზით მათი საყოველთაო ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის საფუძველი 

შექმნა. 2013-2015 წლებში შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ხელშეწყობით 

გახორციელდა პროექტი “ფოლკლორის არქივში დაცული ფონოჩანაწერების 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა დიგიტალიზაციისა და ელექტრონული 

სისტემატიზაციის გზით”, რამაც ელექტრომაგნიტურ ფირებზე ჩაწერილი და აქამდე 
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ხელმიუწვდელი მასალის ემპირიული კვლევების ჩატარების საშუალება მოგვცა, შესაბამისად, 

ტექსტების მნიშვნელობა კიდევ უფრო გაიზარდა (იხ. http://www.folktreasury.ge/ARPA/).   
 

უნდა აღინიშნოს, ფონოარქივში გოგილაანთ ქალქვაზე არსებული აუთენტიკური 

ვერბალური ტექსტების ნიმუშების კვალდაკვალ აღმოჩნენილ იქნა მუსიკალური ფოლკლორის 

ნიმუშებიც. დღეისათვის ჩვენთვის ხელმისაწვდომია ამინდის მართვის რიტუალის დროს 

შესასრულებელი ოთხი არაჩვეულებრივი სიმღერა: „გოგილაანთ ქალო“  (ID 34559), „დიდება“ 

(ID 34567), „იავნანა“ (ID 34568), „გონჯაობა“ (ID 34569) და შემსრულებელთა კომენტარი 

მდინარის გუთნით მოხვნის რიტუალთან დაკავშირებით (ID 34566).  

კონფერენციაზე წარმოვაჩენთ აღნიშნული გადმოცემის როგორც გამოქვეყნებული 

ვარიანტებს, ასევე საარქივო ხელნაწერი და აუდიო ჩანაწერების ანალიზს. 
 

 
 

http://www.folktreasury.ge/ARPA/


 
SoTa rusTavelis qarTuli literaturis instituti 

 
galaktionologiis samecniero kvleviTi centri 

 
centris xelmZRvaneli – Teimuraz doiaSvili 
 
 personaluri Semadgenloba: 
 
levan bregaZe 
rostom CxeiZe 
naTia sixaruliZe 
nino xidiSeli 
lili metreveli 
salome boboxiZe 
 

saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

1 
 

krebuli 
`galaktionologia VIII~  
 
(galaktion tabiZis 125 
wlisTavisadmi miZRvnili 
saiubileo krebulis – 
galaktionologia VIII _ 
gamosacemad momzadeba da 
gamocema (2015-2016 ww.). 

 
 

Temur doiaSvili rostom CxeiZe; 
levan bregaZe; 

 

kvleviTi proeqtis Sesrulebuli etapis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 
Sedegebi  

   kvleviTi proeqti orwliania (2015-2016).  

2015 wlis pirvel kvartalSi galaktionis kvlevis centris mecnier 
TanamSromlebma levan bregaZem da rostom CxeiZem Seadgines samecniero 
naSromebis dasawerad aucilebeli bibliografiebi, meore kvartali daeTmo am 
naSromebis dasawerad saWiro masalebis  Segrovebasa da gacnobas, mesame 
kvartalSi mkvlevarTa mier Seiqmna saiubileo krebulSi gamosaqveynebeli 
naSromebi, meoTxe kvartalSi ki moxda am naSromebis saboloo koreqtireba da 
redaqtireba.  

amdenad, 2015 wels, rogorc dagegmili iyo,  `galaktionis kvlevis centris~ 
mecnieri TanamSromlebis levan bregaZisa da rostom CxeiZis mier momzadda 
naSromebi (levan bregaZe: `satirul iumoristuli nakadi galaktion tabiZis 
SemoqmedebaSi~; rostom CxeiZe  `galaktionis TviTmkvlelobis problema (b. 
akuninis Tvalsazrisis dazustebisaTvis)~. es naSromebi daibeWdeba galaktionis 
saiubileo krebulSi (`galaktionologia~, VIII). 

galaktionis saiubileo krebulSi, romelic 2016 wlis bolos mzad iqneba 
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gamosacemad, daibeWdeba galaktionis kvlevis centris sxva TanamSromlebis 
naSromebic, amave krebulSi Seva saqarTvelosa da ucxoeTis sxva samecniero 
centrebSi momzadebuli gamokvlevebi da werilebi. `galaktionis kvlevis 
centrSi~ 2015 wels am mxrivac Catarda mosamzadebeli samuSaoebi. centris sxva 
TanamSromlebisaTvis SeirCa dasamuSavebel naSromTa Tematika, aseve, 
davukavSirdiT saqarTveloSi da ucxoeTSi myof sxva mecnierebs, maTTan 
SeTanxmebis Sedegad dazustTa im naSromTa saTaurebi, romlebic 2016 wels 
gamosacemi saiubileo krebulisaTvis daiwereba.                

 

 

I. 2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

1 
 

galaktion tabiZe qarTul 
saliteraturo kritikaSi 
(1910-2010)~. qrestomaTia 
or tomad (teqstebi, 

SeniSvnebi, saZieblebi~) 
(2015-2017 ww.) 

Temur doiaSvili naTia sixaruliZe; 
nino xidiSeli; 

salome boboxiZe; 
lili metreveli. 

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi  

 
 

samwlian proeqtze muSaobis pirvel etapze (2015 weli) proeqtis Semsruleblebma – 
naTia sixaruliZem, nino xidiSelma, salome boboxiZem da lili metrevelma _  
pirvelsa da meore kvartlebSi gadasinjes 10-20-iani da 30-40-iani wlebis qarTuli 
periodika(Jurnalebi da gazeTebi), Seavses da daazustes galaktion tabiZis 
arsebuli bibliografia. xolo mesame da meoTxe kvartlebSi proeqtis 
Semsruleblebma Seiswavles maT mier moZiebuli, Segrovebuli masalebi, SearCies 
qrestomaTiaSi Sesatani publikaciebi da Seqmnes am teqstebis eleqtronuli 
versiebi. 

 
 
I 

saxelmwifo grantiT (rusTavelis fondi) dafinansebული  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasaxe-

leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

 
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

galaktion tabiZis 
TxzulebaTa 
akademiuri 
TxuTmettomeuli. 
pirveli nawilis 
(t. 1-5) gamosacemad 
momzadeba da 
gamocema 

 

 
 
 

rusTavelis fondi 

 
 
 
 

Temur doiaSvili 

 
 
 

naTia sixaruliZe; 
nino xidiSeli; 
mamuka Selegia. 

dasrulebuli proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi (qarTul 
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enaze) 

 
proeqti samwliania (2014 wlis 2 aprili – 2017 wlis 2 aprili). 2015 wels proeqtiT 
gaTvaliswinebuli samuSaoebi gegmis mixedviT warimarTa. konkretulad, 2015 wlis 
martSi, proeqtis xelmZRvanelma da ZiriTadma wevrebma sazogadoebas warudgines 
galaktion tabiZis akademiuri TxuTmettomeulis pirveli da meore tomebis 
eleqtronuli versiebi. 

 
proeqtis ZiriTadi wevrebis (naTia sixaruliZe, nino xidiSeli, mamuka 

Selegia) mier momzadda galaktion tabiZis TxzulebaTa akademiuri 

TxuTmettomeulis mesame da meoTxe tomebis dazustebuli, Sevsebuli 

bibliografiebi. 

proeqtis ZiriTadma wevrebma (naTia sixaruliZe, nino xidiSeli) galaktion 

tabiZis TxzulebaTa akademiuri TxuTmettomeulis mesame da meoTxe tomebis 

teqstebi Seadares erTi mxriv, pirvelwyaros, meore mxriv ki, sxva variantebsa 

da redaqciebs. damxmare personalis (operatori, koreqtori) mier Seiqmna 

mesame da meoTxe tomebis eleqtronuli versiebi. 

proeqtis ZiriTadi wevri _ naTia sixaruliZe  2015 wlis 3-dan 9 seqtembris 

CaTvliT  imyofeboda q. baTumSi. igi muSabda akaki wereTlis saxelobis 

baTumis sajaro biblioTekaSi. mivlinebis mizani _ aWaraSi gamoqveynebuli, 

galaktionis SemoqmedebasTan dakavSirebuli masalaebis gamovlena, aRwera da 

dadamuSaveba – warmatebiT ganxorcielda. 

 
proeqtis farglebSi momzadda ori samecniero moxseneba:  
 
1. proeqtis samecniero xelmZRvanelma Temur doiaSvilma moamzada 

samecniero moxseneba `galaktion tabiZis erTi amoucnobi leqsema~. 
 
2. proeqtis ZiriTadma wevrma naTia sixaruliZem moamzada samecniero 

moxseneba `galaktion tabiZis ori leqsis genezisisaTvis (`es raa niaRvrebs 
vezuvi isvris?~ da `avdari~)~. 

orive moxseneba warmovadgineT iakob gogebaSvilisadmi miZRvnil mesame 
saerTaSoriso konferenciaze (12 ivnisi, 2015 weli, goris saxelmwifo 
universiteti). 

 
 

   proeqtis farglebSi gamoqveynda ori samecniero statia:  

 

1. proeqtis samecniero xelmZRvanelma Temur doiaSvilma gamoaqveyna 

samecniero publikacia `lirikuli teqsti da istoriis konteqsti~. publikacia 

daibeWda `gelaTis mecnierebaTa akademiis JurnalSi~, 2015 wlis 5-6-e nomerSi (gv. 

3-17). 

 

2. proeqtis ZiriTadma wevrma naTia sixaruliZem gamoaqveyna samecniero 

publikacia _ `warsulisa da awmyos kolizia (galaktion tabiZis `mivaSuroT~)~.  

publikacia daibeWda `gelaTis mecnierebaTa akademiis JurnalSi~, 2015 wlis 5-6-e 

nomerSi (gv. 18-27). 

 

proeqtis ZiriTadi wevrebi amJamad agrZeleben muSaobas galaktion tabiZis 

TxuTmettomeulis mesame da meoTxe tomebis pasportebisa da komentarebis 
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momzadebaze, am tomebis eleqtronuli versiis Seqmnaze. 

 

 

 
 

 publikaciebi: 

ა) saqarTveloSi 

monografiebi 
 
 

#1 avtori 
monografiis saTauri gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

  3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

6 

 
 

 
rostom CxeiZe 

 
 

 

 

rostom CxeiZe 

 

 

rostom CxeiZe 

 

 

rostom CxeiZe 

 

 

 

rostom CxeiZe 

 

 

rostom CxeiZe 

 

Y 

 
yvelaze XIX 

saukuniseuli (Salva 

dadiani) 

H 

 

 

hamleturi Surisgeba 

(givi margvelaSvili) 

 

 

Mmociquli (Tedo 

saxokia) 

 

    bedi pavle               

    ingoroyvasi 

 

 

Cemi wili vaterloo 
(napoleon bonaparte) 

 

 
Eeklis gvirgvini 

(zviad gamsaxurdia) 

 
 

 

Tbilisi, `Cveni 

mwerloba~. 

 

 

Tbilisi, `Cveni 

mwerloba~ 

 

 

Tbilisi, `Cveni 

mwerloba~ 

 

Tbilisi, `Cveni 

mwerloba~ 

 

 

 

Tbilisi, `Cveni 

mwerloba~ 

 

Tbilisi, `Cveni 

mwerloba~ 

 

220 gv. 

 

 

 

240 gv. 

 

 

732 gv. 

 

 

600 gv. 

 

 

 

 

336 gv. 

 

 

600 gv. 
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                               anotaciebi 

1. monografiaSi Seswavlilia Salva dadianis mematianeobis sandooba da 

piruTvneloba, mocemulia erovnuli suliT gaJRenTili ambebis erovnuli 

TvalTaxedviT gaazreba, gamokveTilia Salva dadianis xasiaTis umTavresi 

Strixebi. 

2.monografiul TxzulebaSi warmoCenilia givi margvelaSvilis mxatvruli 

samyaros Taviseburebani da misi avtoris, dramatuli bedis mqone mwerlis, 

pirovnuli da biografiuli Strixebi _ msoflio-istoriuli sazogadoebriv-

politikuri movlenebis fonze. 

 
3. `mociquli warmoadgens Tedo saxokias cxovrebis qronikas, monografiul 
TxzulebaSi biografiul cnobebTan erTad gamoyenebulia TanamedroveTaA 
mogonebebi da memuarebi, ris Sedegadac mkiTxvels adekvaturi warmodgena 
eqmneba Tedo saxokias pirovnebasa da Rvawlze. 

 

4. monografiaSi Seswavlili da Sefasebulia pavle ingoroyvas cxovreba da 
sazogadoebriv-mecnieruli moRvaweoba. samecniero mimoqcevaSi Semotanilia 
araerTi ucnobi wyaro da sruliad axleburad aris warmoCenili samecniero 
cxovrebac da qarTuli civilizaciac. 

 
5. monografiaSi naCvenebia safrangeTis imperatoris xasiaTi da axali 
kuTxidan aris warmoCenili napoleonis monumenturi saxeba. 

 

6.  monografia eZRvneba zviad gamsaxurdias. biografiul romanSi naCvenebia, 
rom zviad gamsaxurdia erTi im pirovnebaTagania, romelsac Tavisi 
Tanamedroveoba usastikesad moeqca, Tumca man mizani mainc aRasrula, is, 
risTvisac siyrmidanve aeyoliebina qarTlis beds.  

 
 
 

saxelmZRvaneloebi: 
 

#1 avtori 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

 
 

 

rostom CxeiZe 

 

`qarTuli 

mwerloba Tvalis 

gadavlebiT~ 

 

Tbilisi, `Cveni 

mwerloba~ 

 

216 gv. 

 

 

                               anotacia 
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wignSi gamokveTilia Cveni literaturis mdinarebis Sinagani kanonzomierebani, 

is dafaruli urTierTkavSirebi, romelTa amocnobisa da gacxadebis gareSec 

ver moviniSnavT Cveni mwerlobis adgils msoflio literaturis fonze. 

 

 

 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebu-
lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 

 
Temur 

doiaSvili 
 
 
 
 
 
 

 
 

Temur 
doiaSvili  

 
galaktion tabiZis 
uadresi epikuri 
cdebi. krebulSi: 

iakob 
gogebaSvilisadmi 
miZRvnili meore 
saerTaSriso 
konferenciis 

masalebi. 
 
 

wigni-mTlianoba. 
Jurnali `Cveni 

mwerloba~.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#13, 2015. 

 
 

Tbilisi, 
`jeoprinti~, 

2015. 
 
 
 
 
 

 
 

Tbilisi, 2015 
weli. 

 
 

5 gverdi 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6 gverdi 
 
 
 
 
 
 

 

anotaciebi qarTul enaze 

 

1. SemorCenil cnobebze dayrdnobiT naSromSi mocemulia g. tabiZis 

uadresi poemebis, daumTavrebeli da armoRweuli epikuri nawarmoebebis, agreTve 

CanafiqrTa analizis, rekonstruqciisa da interpretaciis cda. 

galaktionis uadres poemebSi, ,,TergdaleulTa~ erovnuli tradiciis 

gverdiT, imTaviTve igrZnoboda TxrobiTi sawyisisa da kauzaluri kavSirebis 

TandaTanobiTi Sesusteba, svla romantikuli axali poemis liro-epikuri 

formisaken, rac e.w. ,,baironuli poemis~ qarTul nimuSTa (,,SanSe~, ,,satana~...) 

SeqmniT dasrulda. 

 

2. naSromSi naCvenebia, rom galaktion tabiZis pirveli wigni (1914 weli) ar 
aris leqsebis nakrebi, igi poeturi mTlianobaa, rTuli struqturis teqsti-
miTi. aqedan gamomdinare, mecnierul da akademiur gamocemebSi dauSvebelia 
misi calkeul leqsebad daSla da Sereva sxva teqstebTan, rogorc es poetis 
TxzulebaTa TormettomeulSi moxda.  

galaktionis pirveli wigni unikaluri movlena iyo Tavisi drois qarTul 
poeziaSi da igi axalgazrda galaktion tabiZes, Tundac dagvianebiT, 
ganaxlebis globaluri procesis Tanamonawiled warmoaCens.  
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avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 
 1 
 
 

 
   levan      
  bregaZe 

 
Canawerebi 

Canawerebze. J. 
`ciskari~ 

 

 
 

2015, # 1 

 
 

Tbilisi 

 
 
4 

2 levan bregaZe  eqimobis romantika.     
    J. `ciskari~ 

 

  
2015, # 2 

 
Tbilisi 

 
7 

3  
levan bregaZe 

 
sakiTxav-

saTvalierebeli 
pawia-didi wigni. J. 
`ciskari~  

 

 
 

2015, # 3 

 
 

  Tbilisi 

 
 
6 

4  
 

levan bregaZe 

JargonSi 
lingvisturi 
ekonomiis kanonis 
erTi gamovlinebis 
Sesaxeb.  
iakob 
gogebaSvilisadmi 
miZRvnili meore 
saerTaSoriso 
samecniero 
konferenciis 
masalebi.  
 
 

 
 
 

2015 

 
 
 

Tbilisi 

 
 
4 

 
5 

 
levan bregaZe 

berta fon zutneris 
pacifisturi kvali 
saqarTveloSi. 
 J. `afra~. 
 

 
 
2015, # 21,   

 

 

 

თბილისი 

 
 
4 

 
 
6 

 
levan bregaZe 

 
erTi metateqstis 
istoriisaTvis. 

 J. `axali saunje~ 
  

# 5 (23), 2015  Tbilisi 2 

 
 
 
 

7 

 
 
 

levan bregaZe 

 
 
`sadRac~ da `viRac~ 
terenti granelis 
SemoqmedebaSi. 
 
krebuli 
`leqsmcodneoba VII~.  

 

 
 
 

2015 

 
 
 

literaturis 
institutis 

gamomcemloba. 
Tbilisi 

 
 
 
 
9 

8  
levan bregaZe 

 
sityva Zveli, sityva 
axali. 
J. `ciskari~ 

 
 

2015 

 
 

Tbilisi 

 
 
8 
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9  

 
levan bregaZe 

 

 
orjeradi gariTmva.  
J. `axali saunje~ 

 
2015 

 
Tbilisi 

 
3 

 

10 

 
levan bregaZe 

 
`Jami Jamobs...~.   iaSa 
Tandilava. asi leqsi.  

 

 
 

2015 

 
 
`inteleqti~. 

Tbilisi 

 
 
 
3 

 

11 

 
levan bregaZe 

 
zRapari zRaprebze, 

Tanac _ 
winaswarmetyveluri! 

J. `ciskari~. 
 

 
 

2015 

 
Tbilisi 

 
9 

anotaciebi 

1. recenzia muxran maWavarianis wignze `CveulebriobiT araCveulebrivi~ (Tbilisi: 
`inteleqti~, 2015).  

 
2. recenzia elguja TavberiZis biografiul romanze `viT udabnoSi 

gzadabneulebs (samson Tofurias cxovrebis qronika)~ (quTaisis sagamomcemlo 
centrma `xomli en~, 2006).  

 
3. recenzia olesia TavaZis wignze `kaklis qarebi~ (Tbilisi: `inteleqti~, 2013).  
 
4. qarTul axalgazrdul JargonSi mravlad gvxvdeba iseTi sityvebi, romlebic 

saliteraturo enaSi gavrcelebuli frazeologizmebisa Tu idiomebis „fragmentebs“ 

warmoadgenen. naSromSi gaanalizebulia es movlena, romეlic lingvisturi ekonomiis 
sayovelTao kanonis kerZo gamovlinebad unda miviCnioT.  

 
5. naSromSi ganxilulia nobelis mSvidobis premiis pirveli laureati qalis, 

saqarTveloSi (zugdidSi, TbilisSi) TiTqmis cxra wlis ganmavlobaSi nacxovrebi 
avstrieli mwerlis berta fon zutneris (1843-1914) publikaciebi, romlebic mwerlis 
sicocxleSi gamoqveynda saqarTvelos presaSi. 

 
6. uriTmo saleqso diskursis arCevis motvaciis sakiTxisaTvis tician tabiZis, 

ioseb griSaSvilis, konstantine WiWinaZis SemoqmedebaSi.  
 

7. naSromSi gaanalizebulia ganusazRvrelobiTi metyvelebis nawilTa 
daniSnuleba (idumalebis gaZliereba, movlenaTa kauzaluri mimarTebis nacvlad 
movlenaTa sinqronulobaze yuradRebis gadatana) terenti granelis poeziaSi.  

 

8. sityva `magaris~ semantikis analizi _ uZvelesi qarTuli teqstebidan 
Tanamedrove Jargonamde.  

 

9. qarTuli poeziis nimuSebSi tradiciuli da novatoruli riTmebis erTi 
uCveulo kombinaciis analizi. (ganxilulia SemTxvevebi, rodesac pirveli striqoni 
jer meores eriTmeba disonansuri riTmiT, xolo Semdeg _ mesames zusti riTmiT, rac 
strofs gansakuTrebul JReradobas aniWebs). 

 

10.  winasityvaoba iaSa Tandilavas wignisaTvis `asi leqsi~ (gamomcemloba 
`inteleqti~).  

 

11. naira gelaSvilis zRapris `dideda~ analizi.  
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# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
4 

 
 

naTia 
sixaruliZe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

naTia 
sixaruliZe 

 
 
 
 
 
 
 
 

naTia 
sixaruliZe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

naTia 
sixaruliZe  

 
 
galaktionis adreuli 
lirikidan (,,elegia~ 
da ,,maxsovs~). 
krebulSi: iakob 
gogebaSvilisadmi 
miZRvnili meore 
saerTaSoriso 
samecniero 
konferenciis 
masalebi  
 
 
galaktion tabiZis 

ori leqsis 

genezisisaTvis. 

`gelaTis 
mecnierebaTa 
akademiis Jurnali~. 
 
 
 
galaktioni da 
terenti graneli 
(zogierTi ram 
poetur sidideTa 
gamo). krebuli 
`leqsmcodneoba VII~.  
 
 
 
havaeli emmas 
kvaldakval 
(galaktionis 
`pirveli vardi~). 
`gelaTis 
mecnierebaTa 
akademiis Jurnali~. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#7-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#11-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tbilisi, 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tbilisi, 2015 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tbilisi, 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba, 
2015 
 
 
 
 
 
 
 

Tbilisi, 2015 
 

 
 
 
 
 

6 gverdi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 gverdi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 gverdi 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8 gverdi 
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anotaciebi 

 
1. naSromSi gaanalizebulia g. tabiZis is ori nawarmoebi, romlebsac mkvlevani n. 

baraTaSvilTan galaktionis mimarTebaze msjelobisas yvelaze xSirad imowmeben, 

rogorc gavlenis nimuSebs. 

g. tabiZisa da n. baraTaSvilis leqsebis SedarebiTi analizisas irkveva, rom 

galaktionis mimarTeba did winamorbedTan scildeba pirdapiri gavlenis sazRvrebs 

da, genetikuri kavSiris miuxedavad, saqme gvaqvs masalis konceptualurad axlebur 

gaazrebasTan gansxvavebuli poeturi cnobierebis mier.  

 
2. werilSi gaanalizebulia galaktion tabiZis ori nawarmoebi („es ra niaRvrebs 

vezuvi isvris?“ da „avdari“), romlebic, rogorc avtografebis Seswavla cxadyofs,  

sxva avtorTa teqstebidan miRebuli SemoqmedebiTi impulsis Sedegad aris Seqmnili.  

erT SemTxvevaSi galaktionis leqss _  „es ra niaRvrebs vezuvi isvris?“ 

pirvelwyarosTan _ derJavinis odasTan „izmailis aRebis gamo“ saerTo arc forma 

aqvs da arc Tematika, masTan mxolod sami msgavsi striqoni akavSirebs. gansxavebuli 

viTarebaa „avdaris“ SemTxvevaSi. pirvelwyaros _ Sileris „vilhelm telis“ 

gaTvaliswineba aq leqsis meore planis aRqmasa da gaazrebaSi gvexmareba.  

 

3. werilSi naCvenebia, rom terenti granels Tavisi adgili aqvs meoce saukunis 

qarTuli lirikis istoriaSi da keTilmosurneTa mier mis geniosobaze saubari 

mxolod Rimilismomgvrelia, miT ufro araseriozulia misi am konteqstSi 

galaktionis gverdiT moxsenieba.  

 

4.galaktionis 1915 wliT daTariRebuli leqsSi  ,,pirveli vardi~ naxsenebia 

havaeli patara qali, saxelad emma. emma, garda ,,pirveli vardisa~, galaktionis ori 

sxva nawarmoebis personaJic aris, magram qalis vinaobis  Sesaxeb informacia 

arcerTis komentarSi ar moipoveba. 

Ziebis Sedegad irkveva, rom galaktionis „pirveli vardis“ interteqstia 

moTxroba „emma _ havaeli patara qali“, romlis avtoria ara cnobili amerikeli 

mwerali qali eliza frensis berneti, rogorc es dRemde iyo miCneuli, aramed _ 

Tavisi droisaTvis Zalian popularuli frangi mwerali kaci eli berte.  

 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 
 

 
 
 

nino xidiSeli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nino xidiSeli  

 
 

kompoziciuri qarga 
rostom CxeiZis 
biografiuli 
romanisa `komikosi 
tragediaSi~. J. `Cveni 
mwerloba~.  

 
 

lirikis Sesaxeb 
(aleqsandre abaSelis 
`lirikosi da 
mebaRe~). `gelaTis 
mecnierebaTaA 

 
 
 
 
 
 
 

 
2015, #5,  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tbilisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3 gv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 gverdi 
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akademiis Jurnali~. 
 
  

2015, #9-10.   Tbilisi 

anotaciebi 

 

1.  rostom CxeiZis biografiul romans `komikosi tragediaSi~ saintereso 

kompoziciuri qarga aqvs. misi TiToeuli Tavi damoukidebeli, dasrulebuli 

mTlianobaa, romlebic amave dros mtkiced ukavSirdebian erTmaneTs da 

avtoriseul koncefcias. vfiqrobT, biografiuli romanis originalurad 

mofiqrebuli, Taviseburi kompoziciac ganapirobebs imas, rom romanSi 

warmodgenili, mkiTxvelisa da profesionali literatorebisTvis nacnobi 

faqtebic ki interesiT ikiTxeba. 

 

2.  werilSi gaanalizebulia aleqsandre abaSelis leqsi `lirikosi da mebaRe~ 

da ioseb griSaSvilis _ ,,saubari asoTamwyobTan Cemi wignis dabeWvdis dros~. 

nawarmoebebze dakvirvebis meSveobiT warmovaCineT, Tu ra damokidebuleba hqondaT 

aleqsandre abaSelsa da ioseb griSaSvils lirikuli poeziis mimarT XX saukunis 

30-iani wlebSi. 

 

 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2 
 

 
 

lili metreveli 
 
 
 
 
 
 

 
 

lili metreveli  

 
 

aleqsandre abaSelis 
`ori ca~. `gelaTis 

mecnierebaTaA 
akademiis Jurnali~.  

 
 
 

 
 

paradoqsuli 
gamoTqmebi tician 

tabiZis SemoqmedebaSi. 
J. `kritika~.  

 

 
 
 
 

#11-12 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

#10 

 
 
 

 
Tbilisi, 2015. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tbilisi, 2015 

 
 
 
 

9 gverdi 
 
 
 
 
 
 

 
 

5 gverdi 
 
 

anotaciebi 

 

1. statiaSi gaanalizebulia aleqsandre abaSelis lirikuli nawarmoebi 

„ori ca“; leqsis ZiriTadi struqturuli Tu Sinaarsobrivi aspeqtebis 

gaTvaliswinebiT axsnilia leqsis saTauris azrobrivi mniSvneloba; amave dros 

gamokveTilia leqsSi warmodgenili umTavresi problema: lirikuli gmiris mier 

miwieri samyaros, viTarca sikvdilis samefos, miuRebloba. gavlebulia 

paraleli aleqsandre abaSelis leqsSi warmodgenil filosofiur xedvasa da 

platonis „saxelmwifoSi“ mocemul filosofiur koncefcias Soris 

(gamoqvabulis alegoria). 
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2.  tician tabiZis Semoqmedebidan moxmobili magaliTebis mixedviT werilSi 

gaanalizebulia oqsimoronis (ritorikuli figuris) Semadgenel komponentTa 

urTierTmimarTebis sakiTxi da axsnilia, rogor xerxdeba SesityvebaSi 

sapirispiro mniSvnelobis mqone sityvebis „Serigeba“, rac oqsimoronis 

paradoqsulobis ganmapirobebel faqtoradaa miCneuli.   

 

 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

salome boboxiZe 
 
 
 
 
 
 
 
 

salome boboxiZe 
  

 
 
 
 
heterosilabizmi 

da nairsazomianoba 
aleqsandre abaSelis 
poeziaSi.  

`gelaTis 
mecnierebaTaA 

akademiis Jurnali~. 
 
 

 
 
vis eZRvneba tician 
tabiZis leqsi 
`gaWianurebuli 
madrigali~?        J. 
`kritika~. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

#11-12 
 
 
 
 
 
 
 

#10 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tbilisi, 2015 
 
 
 
 
 
 
 

Tbilisi, 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 gverdi 
 
 
 
 
 
 
 

5 gverdi 

anotaciebi 

 
1. werilSi naCvenebia, rom aleqsandre abaSelis mraval leqsSi striqonTa 

araTanabarmarcvlianobas (heterosilabizmsa da polisilabizms) azrobrivi 
momenti ganapirobebs; igi garkveul mizans emsaxureba: zogjer kontrastuli 
dapirispirebis gamokveTas uwyobs xels, zogjer grZnobaTa adekvatur 
gadmocemas, zogjerac irearuli ganwyobilebis gamoxatvas, anu saqme gvaqvs 
saleqso formis semantizaciasTan.  

 
2. werilSi gaanalizebulia tician tabiZis leqsi `gaWianurebuli madrigali~ 

da dakvirvebebis Semdeg gamoTqmulia varaudi, rom es leqsi eZRvneba Tamar 
ciciSvils.  
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III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 

 
 
 
Temur doiaSvili 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temur doiaSvili 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

akakis `gamzrdeli~ da 
ganmanaTleblobis 

paradigma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

poeziis intervalebi 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2015, 22-23 seqtemberi. 

Tbilisi, ivane 
javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo 
universiteti, SoTa 

rusTavelis qarTuli 
literaturis instituti. 

VIII saerTaSoriso 
simpoziumi 

`literaturaTmcodneobis 
Tanamedrove problemebi~. 

nacionaluri 
literaturebi da 

kulturuli 
globalizaciis procesi 

 
 
 
2015, 10-14 noemberi, 
Tbilisi. saerTaSoriso 
kongresi 
`qarTvelologiis 
problemebi da 
perspeqtivebi~, I.  
saqarTvelos mecnierebaTa 
erovnuli akademia, iv. 
javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwofo 
universiteti,  
saqarTvelos sapatriarqo 

moxsenebaTa anotaciebi  

 

1. akaki wereTlis `gamzrdeli~ mecxramete saukunis qarTuli realizmis erT-
erT Semajamebel qmnilebad aris miCneuli. miuxedavad aseTi Sefasebisa da 
arsebuli didaqtikuri Tu religiuri interpretaciebisa, migvaCnia, rom dRemde 
miugnebelia is kulturul-saazrovno konteqsti, romelSic unda gaanalizdes 
erovnuli poeziis es Sedevri. 

Cvens naSromSi moZebnilia xedvis iseTi wertili, saidanac Txzulebis e.w. 
ucnaurobani SemoTavazebuli mxatvruli logikis CarCoSi bunebrivad 
ganimarteba. 

 
2. galaktion tabiZis 20-iani wlebis saprogramo leqsSi `efemera~ (1922) 

gamoyenebulia leqsema `intervali~, romelic zogadad, poeziis arsis 
poetiseul gagebas ukavSirdeba. `intervali~, _ etyoba, sityvaTa fonetikuri 
msgavsebis gamo, _ ratomRac `integralTan~ gaaigives, ise, rom aravis ucdia 
misi konkretuli Sinaarsis dadgena. 

moxsenebaSi naCvenebia, rom `intervali~ ar aris `integralis~ sinonimi _ igi 
momdinareobs didi ingliseli romantikosis persi biSi Selis filosofiur-
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kritikuli naazrevidan da galaktionTan esTetikuri Sinaarsis mqone 
konceptualuri cnebaa. 

 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 
 

levan bregaZe  erTi metateqstis 

istoriisaTvis 

2015, 27 maisi. Tbilisi, 
SoTa rusTavelis 

qarTuli literaturis 
instituti: tician 

tabiZisa  
da 

geronti qiqoZis 
saiubileo TariRebisadmi 

miZRvnili samecniero 
sesia 

2 levan bregaZe uCveulo saleqso formebi 

aleqsandre abaSelis 

SemoqmedebaSi 

2015, 10-11 ivnisi. Tbilisi, 
SoTa rusTavelis 

qarTuli literaturis 
instituti:  

aleqsandre abaSelisadmi 
miZRvnili 

leqsmcodneobis IX 
samecniero sesia 

3 levan bregaZe `magaris~ semantikisaTvis 2015, 12 ivnisi. gori, ssip-
goris saxelmwifo 

saswavlo universiteti 
qarTuli enisa da 

literaturis saswavlo-
samecniero centri 

iakob gogebaSvilisadmi 
miZRvnili  

mesame saerTaSoriso  
samecniero konferencia 

4 levan bregaZe orjeradi gariTmva 2015, 22-23 seqtemberi. 
Tbilisi, ivane 

javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo 
universiteti, SoTa 

rusTavelis qarTuli 
literaturis instituti. 

VIII saerTaSoriso 
simpoziumi 

`literaturaTmcodneobis 
Tanamedrove problemebi~. 

nacionaluri 
literaturebi da 

kulturuli 
globalizaciis procesi 

5 levan bregaZe qarTuli nonfiqSeni 2015, 10-14 noemberi, 
Tbilisi. saerTaSoriso 

kongresi 
`qarTvelologiis 
problemebi da 
perspeqtivebi~, I.  

saqarTvelos mecnierebaTa 
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erovnuli akademia, iv. 
javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwofo 

universiteti,  
saqarTvelos sapatriarqo 

moxsenebaTa anotaciebi  

1. moxsenebaSi ganxilulia uriTmo saleqso diskursis arCevis motivaciis sakiTxi 
tician tabiZis, ioseb griSaSvilis, konstantine WiWinaZis SemoqmedebaSi.  

2. moxsenebaSi ganxilulia aleqsandre abaSelis novatoruli Ziebebi saleqso 
formis sferoSi.  

3. sityva `magaris~ semantikis analizi _ uZvelesi qarTuli teqstebidan Tanamedrove 
Jargonamde.  

4. qarTuli poeziis nimuSebSi tradiciuli da novatoruli riTmebis erTi uCveulo 
kombinaciis analizi. (ganxilulia SemTxvevebi, rodesac pirveli striqoni jer 
meores eriTmeba disonansuri riTmiT, xolo Semdeg _ mesames zusti riTmiT, rac 
strofs gansakuTrebul JReradobas aniWebs).  

 
5. naSromSi yuradReba gamaxvilebulia qarTuli nonfiqSenis (dokumenturi 

prozis) literaturul Rirsebebze, misi esTetikis Taviseburebebze da 
saerTaSoriso mniSvnelobaze. 

 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
 
1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

naTia sixaruliZe 
 
 
 
 
 
 

naTia sixaruliZe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

naTia sixaruliZe  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

aleqsandre abaSeli da 
galaktioni 

 
 
 
 
 

galaktion tabiZe da henri 
longfelo 

 
 
 
 
 
 
 
 

akaki wereTeli 
galaktionis poetur 

recefciaSi 
 
 
 
 
 
 

 
2015, 10-11 ivnisi. Tbilisi, 

SoTa rusTavelis 
qarTuli literaturis 

instituti:  
aleqsandre abaSelisadmi 

miZRvnili 
leqsmcodneobis IX 
samecniero sesia 

 
 
 

2015, 14-16 maisi, ivane 
javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo 

universiteti. 
amerikismcodneobis 

yovelwliuri 
saerTaSoriso 
konferencia.  

 
 

 
 

 
2015, 22-23 seqtemberi. 

Tbilisi, ivane 
javaxiSvilis saxelobis 
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4 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 

 
 
 
 

naTia sixaruliZe 
 
 
 
 
 

naTia sixaruliZe 
 

 
 
 

havaeli emmas kvaldakval 
(galaktionis `pirveli 

vardi~) 
 

 
oTar CxeiZis `ukvdavebis 
zRapari~: aluziebi da 

konteqsti. 

Tbilisis saxelmwifo 
universiteti, SoTa 

rusTavelis qarTuli 
literaturis instituti. 

VIII saerTaSoriso 
simpoziumi 

`literaturaTmcodneobis 
Tanamedrove problemebi~. 

nacionaluri 
literaturebi da 

kulturuli 
globalizaciis procesi 

 
 
 

2015, 13-14 noemberi. goris 
universiteti. merve 

saerTaSoriso 
konferencia : ganaTleba 

21-e saukuneSi.  
 
 

 
2015, 23-24 dekemberi. SoTa 

rusTavelis qarTuli 
literaturis instituti 

oTar CxeiZisadmi 
miZRvnili IV samecniero 

konferencia 

moxsenebaTa anotaciebi  

 

1. moxseneba eZRvneba galaktionTan aleqsandre abaSelis mimarTebas. 

2. moxsenebaSi gaanalizebulia galaktion tabiZis ori leqsi(`***odesRac, sadRac, 

martoobaSi~ da `Semodgomis dRe~), romlebic dawerilia amerikeli mwerlis 

henri longfelos nawarmebebisagan miRebuli SemoqmedebiTi impulsis Sedegad. 

3. moxsenebaSi naCvenebia, Tu rogor aris warmodgenili akaki wereTlis saxe 

galaktionis sxvadasxva periodis lirikaSi.  

 

4. moxsenebaSi garkveulia, rom rom galaktionis „pirveli vardis“ 

interteqstia moTxroba „emma _ havaeli patara qali“, romlis avtoria ara 

cnobili amerikeli mwerali qali eliza frensis berneti, rogorc es 

dRemde iyo miCneuli, aramed _ Tavisi droisaTvis Zalian popularuli 

frangi mwerali kaci eli berte. 

  

5. moxsenebaSi gaanalizebulia oTar CxeiZis piesaSi - `ukvdavebis zRapari~ _ 

gamoyenebuli aluziebi da naCvenebia am aluziaTa funqciebi. 
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# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 
 
 
 
 
 
2 

nino xidiSeli  
 
 
 
 
 
 
nino xidiSeli 

`lirikis Sesaxeb 
(aleqsandre abaSelis 
`lirikosi da mebaRe~) 

 
 
 
 
 

oTar CxeiZe da giorgi 
leoniZe 

 
2015, 10-11 ivnisi. Tbilisi, 

SoTa rusTavelis 
qarTuli literaturis 

instituti:  
aleqsandre abaSelisadmi 

miZRvnili 
leqsmcodneobis IX 
samecniero sesia 

 
 

2015, 23-24 dekemberi. SoTa 
rusTavelis qarTuli 

literaturis instituti 
oTar CxeiZisadmi 

miZRvnili IV samecniero 
konferencia 

 
 

moxsenebaTa anotaciebi 

 

1. moxseneba eZRvneba aleqsandre abaSelis leqsis `lirikosi da mebaRe~ da ioseb 
griSaSvilis nawarmoebis _ ,,saubari asoTamwyobTan Cemi wignis dabeWvdis dros~ 
Sedarebasa da analizs. 

2. moxsenebaSi ganxlilulia oTar CxeiZis is novelebi, romlebSic ikveTeba giorgi 
leoniZis pirovneba da Semoqmedeba. 

 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 

lili metreveli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lili metreveli 
 
 

aleqsandre abaSelis `ori 
ca~ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

paradoqsuli gamoTqmebi 

tician tabiZis 

 
2015, 10-11 ivnisi. Tbilisi, 
SoTa rusTavelis 
qarTuli literaturis 
instituti:  
aleqsandre abaSelisadmi 
miZRvnili 
leqsmcodneobis IX 
samecniero sesia 

 
 

 
27 maisi, 2015 weli. tician 

tabiZisadmi miZRvnili 

samecniero sesia. SoTa 
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3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
lili metreveli 
 
(TaTia obolaZesTan 
erTad) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lili metreveli 
 
 

SemoqmedebaSi 

 

 

 

 

prezentacia: akaki 

wereTeli – biografia da 

Semoqmedeba.  

 

 

 

 

 

 

ukvdavebis gaazreba oTar 

CxeiZis piesaSi `ukvdavebis 

zRapari~ 

 

 

 

 

rusTavelis qarTuli 

literaturis instituti) 

 
 

2015, 22-23 seqtemberi. 
Tbilisi, ivane 
javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo 
universiteti, SoTa 
rusTavelis qarTuli 
literaturis 
instituti. VIII 
saerTaSoriso 
simpoziumi 
`literaturaTmcodneob
is Tanamedrove 
problemebi~. 
nacionaluri 
literaturebi da 
kulturuli 
globalizaciis procesi 
 
 
 
 
 
2015, 23-24 dekemberi. 
SoTa rusTavelis 
qarTuli literaturis 
instituti oTar 
CxeiZisadmi miZRvnili IV 
samecniero konferencia 

moxsenebaTa anotaciebi 

 

1. moxseneba eZRvneba aleqsandre abaSelis lirikul nawarmoebs „ori ca“; 

leqsis ZiriTadi struqturuli Tu Sinaarsobrivi aspeqtebis 

gaTvaliswinebiT axsnilia leqsis saTauris azrobrivi mniSvneloba; 

amave dros gamokveTilia leqsSi warmodgenili umTavresi problemac. 

 

2. tician tabiZis Semoqmedebidan moxmobili magaliTebis mixedviT 

moxsenebaSi naCvenebia oqsimoronis (ritorikuli figuris) Semadgenel 

komponentTa urTierTmimarTebis sakiTxi da axsnilia, rogor xerxdeba 

SesityvebaSi sapirispiro mniSvnelobis mqone sityvebis „Serigeba“, rac 

oqsimoronis paradoqsulobis ganmapirobebel faqtoradaa miCneuli.  

 
3.  prezentacia eZRvneba akaki wereTlis biografiisa da Semoqmedebis ZiriTad 

aspeqtebs. 
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4.  moxsenebaSi naCvenebia, Tu rogor aris gaazrebuli ukvdaveba oTar CxeiZis 

piesaSi `ukvdavebis zRapari~.  

 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
salome boboxiZe 
 
 
 
 
 
 
 
salome boboxiZe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
salome boboxiZe 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
nairsazomianoba da 
heterosilabizmi 
aleqsandre abaSelis 
lirikaSi 

 
 
 

vis eZRvneba 
`gaWianurebuli 
madrigali~? 

 
 
 

 

 

 

 

 

oTar CxeiZis dramebis 

Janrobriv-Tematuri 

Taviseburebani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2015, 10-11 ivnisi. Tbilisi, 
SoTa rusTavelis 
qarTuli literaturis 
instituti:  
aleqsandre abaSelisadmi 
miZRvnili 
leqsmcodneobis IX 
samecniero sesia 

 
 
 
 

27 maisi, 2015 weli. tician 

tabiZisadmi miZRvnili 

samecniero sesia. SoTa 

rusTavelis qarTuli 

literaturis instituti) 

 

2015, 23-24 dekemberi. 

SoTa rusTavelis 

qarTuli literaturis 

instituti oTar 

CxeiZisadmi miZRvnili IV 

samecniero konferencia 
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moxsenebaTa anotaciebi 

 

1. moxsenebaSi naCvenebia, rom aleqsandre abaSelis mraval leqsSi 
striqonTa araTanabarmarcvlianobas (heterosilabizmsa da 
polisilabizms) azrobrivi momenti ganapirobebs; igi garkveul mizans 
emsaxureba: zogjer kontrastuli dapirispirebis gamokveTas uwyobs xels, 
zogjer grZnobaTa adekvatur gadmocemas, zogjerac irearuli 
ganwyobilebis gamoxatvas, anu saqme gvaqvs saleqso formis 
semantizaciasTan.  

 
 
2. moxsenebaSi gaanalizebulia tician tabiZis leqsi `gaWianurebuli 

madrigali~ da dakvirvebebis Semdeg gamoTqmulia varaudi, rom es leqsi 
eZRvneba Tamar ciciSvils. 

 
 

3. moxsenebaSi daxasiaTebulia oTar CxeiZis dramebis Janrobriv-Tematuri 

Taviseburebani. 

  
 

 



1 
 

saangariSo 2015 wels SoTa rusTavelis  qarTuli literaturis 

institutis Catarebuli  samecniero RonisZiebebi:  

 

Llokaluri konferenciebi: 

 

• 18 marts Catarda „galaktionis kvlevis centris“ yovelwliuri 

samecniero sesia „galaktionis dRe“; 

• 27 maiss Catarda tician tabiZisa da geronti qiqoZis saiubileo 

Tarirebisadmi miZRvnili samecniero sesia; 

• 3 ivniss Catarda akaki wereTlis 175-e wlisTavisadmi miZRvnili 

folkloristTa 52-e samecniero konferencia; 

• 10-11 ivniss, Catarda aleqasndre abaSelisadmi miZRvnili 

leqsmcodneobis IX samecniero sesia. ori dRis ganmavlobaSi wakiTxuli 

iqna aleqsandre abaSelis poeziisadmi miZRvnili 26 moxseneba. 

• 23-24 dekembers Catarda oTar CxeiZis Semoqmedebisadmi miZRvnili 

samecniero konferencia. 

 

 

institutSi mimdinare sagranto proeqtebis farglebSi Catarebuli 

samecniero konferenciebi: 

 

• 25 marti - `termini, cneba da paradigm `vefxistyaosanSi~; 

• 27 marti - `qarTuli modernizmi~; 

• 22 aprili _ `bolSevizmi da qarTuli literature, gasabWoebidan II 

msoflio omamde (1921-1941ww.)~; 

• 24 seqtemberi _ `qarTuli literatura da msoflio literaturuli 

procesi~ (saerTaSoriso simpoziumis farglebSi.  

 



2 
 

 

 

saerTaSoriso forumebi:  

• SoTa rusTavelis qarTuli literaturis institutis ukve myar 

tradiciad qceulma,morigma me-9 simpoziumma- „literaturaTmcodneobis 

Tanamedrove problemebi“, amjeradacsaintereso Tema SeTavaza msoflio 

samecniero sazogadoebas: „tradicia da Tanamedrovemwerloba“ , romelic 

didi qarTveli mwerlis, akaki wereTlis gardacvalebidan 100 

wlisTavsmieZRvna, im faqtis gaTvaliswinebiT, rom 2015 weli iunesko-s 

mier akaki wereTlis wlad iqna gamocxadebuli. 

simpoziumis samuSao enebiiyo qarTuli, inglisuri, rusuli, masSi 17 

sxvadasxva qveynis 124 mecnieri monawileobda, maT Soris: safrangeTis, 

bulgareTis, poloneTis, germaniis, belgiia, CexeTia, litvis, latvia 

ukrainis, belarusis, ruseTis, azerbaijanis, makedoniis, TurqeTis, 

kuveitis, yazaxeTis warmomadgenlebi. agreTve, mecnierebi saqarTvelos 

sxvadasxva sauniversiteto da kvleviTi simpoziumze  asze meti moxseneba 

iqna wakiTxuli Semdeg seqciebze: 

 „tradicia da individualuri talanti“ (t.s. elioti); 

• avtori tradiciis winaSe; 

• literaturuli epoqa da tradiciis mdgradoba; 

• tradicia diqtaturis prizmaSi; 

• tradicia da antitradicia Tanamedrove mwerlobaSi; 

• literaturuli kanoni, rogorc tradicia? Pro and Contra; 

• tradiciuli literaturaTmcodneoba da meTodologiebis 

krizisi; 

• akaki wereTeli da qarTuli literaturuli tradicia. 

simpoziumis farglebSi gaimarTa mrgvali magida Temaze: „literaturuli 

tradicia, kulturuli globalizacia da translatologiis problemebi“, 

romlismoderatorebic iyvnen institutis samecniero sabWos Tavmjdomare 

gaga lomiZe,filologiis doqtori irine modebaZe da sanqt-peterburgeli 

profesori natalianikolskaia. 

 

 

institutis mier 2015wels gamocemuli samecniero Jurnalebi da krebulebi: 
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1. `sjani~ XVI _ Jurnali literaturis Teoriasa da SedarebiT 

literaturaTmcodneobaSi. Ddaarsebis dRidan Jurnali Tanmimdevrulad 

mihyveba erTxel ukve arCeul gzas _ warmoaCinos literaturuli 

procesebi (rogorc qarTuli, ise dasavluri) interdisciplinarul da 

interkulturul WrilSi; Sesabamisad ki gaarRvios sabWoTa 

ideologizebuli literaturaT-mcodneobis CarCoebi da gezi aiRos 

mravalferovani, dinamikuri, Tanamedrove filologiuri kvlevebisken. 

Jurnalis XInomerSi tradiciul rubri¬kebSi (literaturis Teoriis 

problemebi, poetikuri praqtikebi, literaturaT-mcodneobis qrestomaTia, 

leqsmcodneoba, filologiuri Ziebani, interpreta-cia, kritikuli 

diskursi, Targmanis Teoria, folkloristika _ Tanamedrove kvlevebi, 

kulturis paradigmebi, gamoxmaureba. recenzia) _ warmodgenili masa-la 

gansxvavebuli aspeqtiT warmoaCens literaturul-Teoriuli azrovnebis 

sxvadasxva sakiTxs.  calke rubrika eZRvneba akaki wereTlis  

gardacvalebidan 170 wlis iubiles. 

2. `literaturuli Ziebani~XXXVI _yovelwliuri literaturaTmcodneobiTi 

samecniero krebuli.  rubrikebSi: qarTuli sasuliero-saeklesio 

mwerloba; rusTvelologiuri kvlevani; XX saukunis mwerloba; 

Tanamedrove literaturuli procesebi; miTosi, rituali, simbolo; 

poetikuri kvlevani; `literaturuli meridianebi~, `polemika~, recenzia; 

literaturaTmcodneoba _2008; amagdarni _ warmodgenilia 32 samecniero 

statia. 

 

3. `kritika~ X _  saiubileo nomeri tradiciulad moicavs rubrikebs: 

Tvalsazrisi, veqtorebi, metakritikuli diskursi, Jurnalistika,  nomris 

stumari, kultura,  esse, mwerlis tribuna, uaxlesi Teoriuli azris 

istoriidan, gamoxmaureba, recenzia.   Jurnalis gverdebze, rubrikebis 

Sesabamisad, moTavsebulia  werilebi qarTuli literaturis Tanamedrove 

mdgomareobaze,  ukanasknel periodSi Seqmnil poetur da prozaul 

nawarmoebebze,  literaturaTmcodneobis, Jurnalistikis, kulturis 

araerT  problemur sakiTxze.  

 

4. `rusTvelologia~ VII _rubrikebiTliteraturul-esTetikuri Teoriebi 

da `vefxistyaosani, paralelebi,  istoriuli realiebi, cneba da termini, 

interteqsti,teqsti da toposi, `vefxistyaosnis axali Targmanebi~, 

warmodgenilia TxuTmeti samecniero statia, rezenzia, gamoxmaureba. 
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5. samecniero krebuli `qarTuli leqsmcodneoba~ VII – dabeWdilia 

terenti granelis poeziisadmi miZRvnili samecniero Sromebi. 

 

6. `literatures Teoriis qrestomaTia~ III – dabeWdilia fsiqoanalitikuri da 

fsiqologiuri kritikis, fenomenologiuri kritikis, semiotikuri da 

struqturalisturi kritikis, recefciuli esTetikis msoflioSi 

aRiarebul warmomadgenelTa rogorc naTargmni, ise qarTul enaze 

dawerili naSromebi.   maTi umeteseboa, pirvelad iTargmna, specialurad 

am krebulisaTvis. 

 

8. akaki wereTlis gardacvalebidan 100 wlisTavisadmi miZRvnili IX 

saerTaSoriso samecniero simpoziumis `tradicia da Tanamedrove mwerloba ~ 

_  masalebis krebuli or wignad.  

 

9. samecniero krebuli `qarTuli realizmis saTaveebTan~ - Sesulia 

narkvevebi qarTuli realizmis warmoSobis, giorgi erisTavis, zurab 

antonovis, lavrenti ardazanis, rafiel erisTavis, barbare jorjaZis, 

Daniel WonqaZis Semoqmedebis Sesaxeb. 

 

10. akaki wereTlis rCeuli erTtomeuli. 

11. akaki wereTeli, TxzulebaTa sruli krebulis  (20 tomad) V-X tomebi 

akaki wereTlis TxzulebaTa akademiuri octomeulis V_X tomebSi 

Sesulia akakis proza, dramaturgia, ucxouridan gadmokeTebuli da 

naTargmni poezia.. Ggamocemas erTvis teqstebis redaqciebi da 

Sejerebuli variantebi, axlavs samecniero aparati, rac mkiTxvels 

gauadvilebs wigniT sargeblobas da saSualebas miscems, amomwuravi 

informacia miiRos ama Tu im nawarmoebis Seqmnis istoriis, teqstTan 

dakavSirebul istoriul-lite¬raturul Tu sxva sakiTxTa garSemo. 

 



1 
 

SoTa rusTavelis qarTuli literaturis instituti 
 

literaturis Teoriis da komparativistikis samecniero ganyofileba 
ganyofilebis xelmZRvaneli: gaga lomiZe 
personaluri Semadgenloba: 
irma ratiani 
giorgi gaCeCilaZe 
irakli kenWoSvili 
Tamar barbaqaZe 
konstantine bregaZe 
irine modebaZe  
Tamar nucubiZe 
nino popiaSvili 
nino gagoSaSvili 
maia naWyebia 
rusudan Turnava 
Sorena SamanaZe 
arCil werediani 
gubaz leTodiani 
solomon tabucaZe 

 

 saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 
 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

1 
 

literaturis Teoria. 
antikuri epoqidan 
Tanamedrove azrovnebamde. 
danarTi: qarTuli 
literaturuli teqstebi 
paraleluri analizis 
konteqstSi 
(ganxorcielebis vadebi: 
2014 -2023 w.w.) 

gaga lomiZe, irma ratiani ratiani irma 
barbaqaZe Tamar 
naWyebia maia 
gaCeCilaZe giorgi 
kenWoSvili irakli 
bregaZe konstantine 
tabucaZe solomon 
werediani arCil 
lomiZe gaga 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 
(qarTul enaze) 

kvlevis es etapi iTvalisiwinebs sam safexurs/periods. pirvel periodSi (2014–2016 
w.w.) Sesasrulebeli samuSao iTvaliswinebs muSaobas Semdeg sakiTxze: poetikis 
kanonebi da literaturaTmcodneobiTi azris ganviTareba antikuri epoqidan 
romantizmis epoqamde. am Tematikis farglebSi Sesrulda Semdegi samuSaoebi: 
romantizmis epoqa, romelic Seasrula mkvlevarTa jgufma: irma ratiani, gaga 
lomiZe, Tamar barbaqaZe, irakli kenWoSvili; realizmis epoqa, romelic Seasrula 
mkvlevarTa jgufma: irma ratiani, Tamar barbaqaZe, irakli kenWoSvili, gaga lomiZe); 
gviani realizmis epoqa da modernistuli tendenciebis wina periodi, romelzec 
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muSaobda mkvlevarTa jgufi: irma ratiani, gaga lomiZe, Tamar barbaqaZe, irakli 
kenWoSvili, konstantine bregaZe, giorgi gaCeCilaZe. naSromebze muSaoba, arsebiTad, 
dasrulebulia da redaqtirebis procesSia. zogierTi naSromis fragmentebi ukve 
gamoqveynebulia (gaga lomiZe. “romantizmi. teqsti da konteqsti”, #16, 2015; gaga 
lomiZe. „qarTuli modernizmis tipologia“, “literaturuli Ziebani”, #35, 2015; 
irakli kenWoSvili. „don kixoti: aRorZinebis JanrTa sinTezi“, sjani, #16, 2015). 
aseve, teqstebis nawili, maTi wignis saxiT gamocemamde, mzadaa rveulebis saxiT 
gamosacemad. kvlevis pirveli etapi 2016 wels dasruldeba. redaqtirebis procesSi 
CarTuli arian: solomon tabucaZe, arCil werediani da gubaz leTodiani 

 

2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

1 
 

literaturis Teoriis 
qrestomaTia t. 3 

gaga lomiZe, irma ratiani nucubiZe Tamar 
naWyebia maia 
SamanaZe Sorena 
kenWoSvili irakli 
werediani arCil 
leTodiani gubaz 
bregaZe konstantine 
tabucaZe solomon 

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 
kvleviTi samuSao, romelic moicavs periods 2014-dan 2023 wlamde, iTvaliswinebs 
literaturis Teoriis qrestomaTiis sami tomis gamocemas. me-3 tomi ukve gamoica 
2015 wlis dasawyisSi. am samuSao etapze iTargmna qrestomaTiuli mniSvnelobis 
teqstebi: fsiqoanalitikuri kritika (zigmund froidi. „sizmrebis axsna“; zigmund 
froidi. „jgufis fsiqologia da „me“-s analizi“ ; iungi. „poeziasTan analitikuri 
fsiqologiis mimarTeba“ – levan bregaZe); fenomenologiuri kritika (gadameri. 
„zemoqmedebis istoria da gamoyeneba“ – levan bregaZe; gadameri. „gagebis wris 
Sesaxeb“ – konstantine bregaZe; roman ingardeni. „konkretizacia da rekonstruqcia“ 
– levan bregaZe); semiotikuri da struqturalisturi kritika (ferdinand de 
sosiuri. „lingvistika da semiologia“ – Sorena SamanaZe; rolan barti. „weris 
nulovani xarisxi“ – maia naWyebia; barti. „miTologiebi“ – nino gagoSaSvili; cvetan 
todorovi. “literaturis cnebisaTvis” – irakli kenWoSvili; iuri lotmani - 
“poeturi qmnilebis leqsikuri done” – Sorena SamanaZe; iuri lotmani. “ena, rogorc 
literaturis masala” – Tamar nucubiZe; iuri lotmani. “poeturi teqstis 
struqturuli analizis amocanebi da meTodebi” – Tamar nucubiZe; miSel fuko. „ra 
aris avtori?“ – arCil werediani); recefciuli esTetika (hans robert iausi. 
„literaturuli tradicia da modernulobis Tanamedrove gageba“ – Tamar 
ciciSvili); damateba: moris blanSo. TargmanisTvis (irakli kenWoSvilis Targmani). 
redaqtirebis procesSi CarTuli iyvnen: solomon tabucaZe da gubaz leTodiani. 
dawyebulia Semdegi etapisTvis muSaoba – poststruqturalisturi kritika da 
miTologiuri kritika, romlebis teqstebzec muSaoben gaga lomiZe, arCil werediani 
da Tamar nucubiZe. iTargmneba da damuSavdeba miSel fukos, Jak lakanis, norTrop 
frais, klod levi-strosis da sxvaTa teqstebi. 
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3. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

1 
 

komparativistikis 
anTologia (2014-2018) 

gaga lomiZe popiaSvili nino 
modebaZe irine 
gagoSaSvili nino 
Turnava rusudan 
SamanaZe Sorena 
nucubiZe Tamar 
kenWoSvili irakli 
leTodiani gubaz 

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 
komparativistikis anTologiis momzadeba iTvaliswinebs periods 2014 wlidan 2018 
wlamde. samuSao gulisxmobs mniSvnelovani teqstebis Targmnas, komentirebas da 
Sesavlis da kvlevebis darTvas. am etapze TiTqmis gamosacemad mzadaa ramdenime 
mniSvnelovani teqsti: pier brunelis „Janrebis miTopoetika“ (rusudan Turnava), rene 
uelekis „ra aris literatura“ (irakli kenWoSvili), n. baselis 
„literaturaTaSorisi urTierTobebis problemebi: guSin da dRes“ (nino 
popiaSvili), ana balakianis „literaturis Teoria da SedarebiTi 
literaturaTmcodneoba“ (Tamar nucubiZe), konradis „Tanamedrove SedarebiTi 
literaturadmcodneobis problemebi“ (irine modebaZe), adrian marinos 
„interteqstualoba“ (nino gagoSaSvili), lotmanis “kulturaTa zemoqmedebis 
Teoriis agebisTvis” (Sorena SamanaZe), neupokoeva “” (Sorena SamanaZe). mimdinareobs 
muSaoba natali piege-gros naSromze „interteqstualobis Sesavali“ (nino 
gagoSaSvili). paralelurad mzaddeba Sesavali werili wignisTvis, romelic 
mimoixilavs komparativizmis istorias saerTod da am dargis ganviTarebas 
saqarTveloSi, gasuli saukunidan. redaqtirebis procesSi CarTuli arian: gaga 
lomiZe, solomon tabucaZe, gubaz leTodiani. 
 

 
 

saxelmwifo grantiT (rusTavelis fondi) dafinansebული  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasaxe-

leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

 
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 

qarTuli 
modernizmi 

rusTavelis 
erovnuli 

samecniero fondi 

gaga lomiZe nino gagoSaSvili 
irakli kenWoSvili 

rusudan Turnava 
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Sorena SamanaZe 
solomon tabucaZe 
konstantine bregaZe 

maia naWyebia 
irine modebaZe 

dasrulebuli proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi (qarTul 
enaze) 

proeqtze muSaoba daiwyo mimdinare, 2014 wlis aprilidan da moicavs orwlian 
samuSaos, romlis dasasrulsac, 2016 wlis martSi unda gamoices naSromebis 
krebuli „qarTuli modernizmi“. pirveli periodi (2014 wlis aprilidan seqtembris 
CaTvliT) iTvaliswinebda bibliografiuli masalebis moZiebas, Tavmoyras, 
anotirebuli bibliografiis momzadebas. meore etapze (2014 wlis oqtombridan) 
mimdinareobda uSualod Temebze muSaoba. 1. monografiis Tavis (“modernistuli 
paradigmis damkvidreba da ganviTareba (1910-iani wlebi)”) momzadeba (solomon 
tabucaZe), monografiis Tavis (“qarTuli modernizmis interteqsti”) momzadeba 
(irakli kenWoSvili); monografiis Tavis (“sabWouri ideologema da modernizmis 
opoziciuri ritorika”) momzadeba (gaga lomiZe); monografiis Tavis (“evropuli 
modernizmis warmomadgenelTa recefcia qarTul literaturaSi”) momzadeba 
(konstantine bregaZe); monografiis Tavis (“evropeli modernistebis Semoqmedebis 
gaSuqeba qarTul kritikaSi”) momzadeba (maia naWyebia); frangulenovani 
modernistuli literaturis qarTulenovani Targmanebi (nino gagoSaSvili); 
franguli modernizmis da misi socio-politikuri da kulturuli konteqstis 
Sesaxeb masalis momzadeba (rusudan Turnava). “modernistuli tendenciebis xvedri 
da socialisturi realizmi (1930-iani wlebi)” (gaga lomiZe); “saxelmwifoebrivi 
damoukideblobis (I respublikis, 1918-1921) xanis Tbilisi, rogorc evropuli 
avangarduli moZraobis interkulturuli Sexvedris punqti” (irakli kenWoSvili); 
“grigol robaqiZe” (konstantine bregaZe); “konstantine gamsaxurdia” (gaga lomiZe); 
“germanulenovani modernizmis TAviseburebani” (Sorena SamanaZe); “cisferyanwelebi” 
(solomon tabucaZe). naSromebi ukve mzadaa da redaqtirebis process gadian. 2016 
wlis martSi krebuli wignis saxiT gamoicema. proeqtis ganmavlobaSi, Sedga erTi 
lokaluri samecniero konferencia. meore samecniero konferencia dagegmilia 2016 
wlis ianvarSi. aseve, proeqtis farglebSi gamoqveynda rva samecniero statia da 
kidev sami samecniero statia gamoqveyndeba 2016 wlis martamde. 

2 
 
 
 
 

qarTuli 
literatura da 

msoflio 
literaturulipro

cesi 

rusTavelis 
erovnuli 

samecniero fondi 

irma ratiani gaga lomiZe, maka 
elbaqiZe, rusudan 

canava,  Tamar 
barbaqaZe, goCa 
kuWuxiZe,ivane 
amirxanaSvili, 

konstantine bregaZe, 
manana kvaWantiraZe, 
Tamar ciciSvili  

dasrulebuli proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi (qarTul 
enaze) 

  proeqtis farglebSi daiwera naSromebi: `evropuli modernizmi da 
qarTuli mwerloba~, `romantizmi. Teqsti da konteqsti~, `mefeTa poezia da 
armosavluri versifikaciuli formebi~, `adreuli Suasaukuneebis 
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qristianuli mwerloba da qarTuli himnografia~, `ganmanaTlebloba da 
qarTuli literaturuli refleqsiebi~ `evropuli sekularizaciis procesi 
da qarTuli saero literaturis aRmoceneba~, `qarTuli hagiografia~ 
`liberaluri diskursi qarTul mwerlobaSi~, `realizmis msoflio etapi da 
qarTuli realizmi~,  `qarTuli avangardi da evropuli avangardi~ da sxv.  
saangariSo periodSi proeqtze momuSave ZiriTadma personalma Seasrula 
wina etapebze dawerili gamokvlevebis saredaqcio samuSao, rac 
iTvaliswinebda sxvadasxva avtoris mier warmodgenili naSromebis 
Sinaarsobrivi da stilis  TvalsazrisiT  Sejerebas, Sesabamisi 
saZiebelebisa da SeniSvnebis darTvas.   paralelurad mimdinareobda 
masalebis inglisur enaze Targmna. wignis nabeWdi versia qarTul enaze 
daistambeba sagranto proeqtis dasrulebisTanave, 2016 wlis aprilSi, amave 
periodSi internetSi ganTavsdeba inglisurenovani eleqtronuli versia. 
 

# 
3 

 

 

 

 

evropuli da 

aRmosavluri 

myari saleqso 

formebi qarTul 

poeziaSi 

(Teoria. 

istoria. 

qrestomaTia) 

SoTa rusTavelis 

erovnuli samecniero 

fondi, № FR/496/2-
110/14 

prof. Tamar 

barbaqaZe 

apolon silagaZe 

marika jiqia 

Tamar lomiZe 

emzar kvitaiSvili 

levan bregaZe da 

sxv. 

proeqtis saangariSo etapis Sedegebi: 

saangariSo  periodis umTavresi amocana iyo sakvlevi TematikisaTvis saWiro 

qarTuli da araqarTuli wyaroebisa da samecniero gamokvlevebis moZieba da 

sistematizeba, eleqtronuli versiiT warmodgena. amJamad warmodgenilia 

bibliografia daaxloebiT 500 erTeulamde samecniero naSromi, sakvlevi 

Tematikis garSemo gamoqveynebuli masalis dasaxelebiT. 

amasTan erTad, proeqtis Semsruleblebma warmoadgines: a) saqrestomaTio masala: 
evropuli da aRmosavluri myari saleqso formebis nimuSebis el. versiebi; b) 
saleqso formebis leqsikoni (sityvari). 
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irma ratiani 
 

1. publikaciebi: 

ა) saqarTveloSi 

monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 

irma ratiani qarTuli 
mwerloba da 
msoflio 

literaturuli 
procesi 

Tbilisi, SoTa 
rusTavelis 
qarTuli 

literaturis 
institutis 

gamomcemloba 

318 gverdi 

wigni eTmoba qarTuli saliteraturo procesis analizs msoflio 
literaturuli tendenciebis WrilSi. 

 
saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 

irma ratiani 
(redaqtori) 

Lliteraturis 
Teoria. 

qrestomaTia, t. 3 
 

Tbilisi, GCLA 
press, 2015 

480 

Ddamxmare saxelmZRvanelo, romelic moicavs qrestomaTiul teqstebs 
literaturis TeoriaSi (redaqtirebuli Targmani) 

 
krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 irma ratiani 
(avtori da 
redaqtori) 

saerTaSoriso 
samecniero 
simpoziumis 
masalebi 

Tbilisi, SoTa 
rusTavelis 
qarTuli 

literaturis 
institutis 

gamomcemloba 

530 gverdi I tomi, 
530 gverdi II 

tomi. 

KkrebulSi Tavmoyrilis 2015 wels Catarebuli saerTaSoriso samecniero 
simpoziumis `tradicia da Tanamedrove mwerloba” masalebi.  

 
 



7 
 

 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

 

statiis saTauri, Jurna-
lis/krebulis 
dasaxeleba 

 

Jurnalis
/ 

krebulis 
nomeri 

 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemlob
a 

gverdebis 
raodenob

a 
 

1 
 

irma ratiani realizmis 
literaturuli skola 
da misi qarTuli modeli 
//sjani. yovelwliuri 
samecniero Jurnali 
literaturis Teoriasa 
da SedarebiT 
literaturaTmcodneobaS
i 
  

#16 Tbilisi, 
SoTa 

rusTavelis 
qarTuli 

literaturi
s 

institutis 
gamomcemlob

a 

10 

2 irma ratiani qarTveli emigrantebis 
mwerloba da 
tradiciuli qarTuli 
narativi // 
saerTaSoriso 
simpoziumis masalebi 

 

 Tbilisi, 
SoTa 

rusTavelis 
qarTuli 

literaturi
s 

institutis 
gamomcemlob

a 
 

7 

3 irma 
ratiani, 
Tanaavtoreb
i – gubaz 
leTodiani, 
arCil 
werediani 
 

‘burJua’ me-19 saukunis 
qarTul dramaturgiaSi 
// literaturuli Ziebani 

XXXVI Tbilisi, 
SoTa 

rusTavelis 
qarTuli 

literaturi
s 

institutis 
gamomcemlob

a 
 

14 

1. statia eTmoba qarTuli realizmis analizs evropuli realizmis konteqstSi; 

2. statia eTmoba qarTveli emigrantebis literaturuli masalis SedarebiT 
analizs qarTul tradiciul narativTan mimarTebaSi. gamokveTilia ZiriTadi 
aqcentebi; 

3. statia eTmoba burJuaziis socialuri fenis warmomadgenelTa gamoCenas 
qarTul dramturgiaSi, am faqtis winapirobebs, specifikas, qarTveli 
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avtorebis xedvas da saerTaSoriso paralelebs. 

 

 

I 2. publikaciebi: 

ბ) ucxoeTSi 

 
krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 

Irma Ratiani (and 26 
others) 

Literature in Exile. 
Fiction of Émigré 

Writers (20th Century 
Experience) 

  

Cambridge, Cambridge 
Scholars Publishing 

278 

Kkrebuli eTmoba emigranti mwerlebis Semoqmedebis ZiriTad tendenciebs 
msoflios masStabiT. 

 

 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, Jurnalis/ 
krebulis dasaxeleba 

Jurnalis
/ 

krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemlob
a 

gverdebis 
raodenob

a 

1 
 

Irma 
Ratiani 

Introducing New Georgian                      
literature: In and Out of the World Literary 
Process // Literature in an Intercultural 
Perspective. 

 

 Ljubljana, 
Venice. -Koper: 

University of 
Primorska, 

Annales 
University 

Press; - Venice: 
Universita 
Ca’Foscari  

 

12 

2 Ирма 
Ратиани 

Современный грузинский литературный 
процесс // Вопросы литературы. Журнал 

критики и литературоведения.  

http://magazines.russ.ru/voplit/2015/2/20r.h
tml 

 

№2 Москва, ОАО 20 

http://magazines.russ.ru/voplit/2015/2/20r.html
http://magazines.russ.ru/voplit/2015/2/20r.html
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3 

 
Ирма 

Ратиан 

 
Тарас Шевченко в грузинской 

литературной критике // 
Шевченознавчи Студии.  

 

 Киев, Киевский 
университет 

7 

4 Irma 
Ratiani 

 

Understanding of Cosmopolitanism in 
Georgian Literary Thinking: From Goethe 

to Vazha-pshavela // Forum for World 
Literature Studies. 

 

Vol. 7, No. 
4 

Knowledge Hub 
Publishing 
Company 
Limited. 

Shanghai-
Wuhan-West 

Lafayette 
 

8 

5 Irma 
Ratiani 

 

Fiction of Emigree writers. Issue of 
National Identity // Literature in Exile. 
Fiction of Émigré Writers (20th Century 

Experience) 
  

 Cambridge, 
Cambridge 
Scholars 

Publishing 

6 

1. statia eTmoba qarTuli mwerlobis literaturuli istoriis calkeuli 
nawilebis analizs saertaSoriso literaturuli procesebis fonze; 

2. statia mimoixilavs Tanamedrove qarTul literaturul process 60-iani wlebidan 
vidre dRemde. 

3. statiaSi mimoxilulia taras SevCenkos recefcia qarTul kritikaSi; 

4. statiaSi ganxilulia kosmopolitizmis cnebis vaJa-fSavelaseuli interpretacia 
terminis goeTeseuli xedvis gaTvaliswinebiT. 

5. statia eTmoba qarTveli emigranti mwerlebis Semoqmedebis ZiriTad tendenciebs 
da nacionaluri identobis problemas. 

 
 
 
 

samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

irma ratiani qarTveli emigrantebis 
mwerloba da 

tradiciuli qarTuli 
narativi 

 

23-25. 09. 2015, Tbilisi, 
saqarTvelo. 

Mmoxseneba eTmoboda qarTveli emigrantebis literaturuli masalis 
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SedarebiT analizs qarTul tradiciul narativTan mimarTebaSi. gamokveTili 
iyo ZiriTadi aqcentebi. 

 

b) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

Irma Ratiani From Anti-fiction towards the 
Fiction. Literary Canon of 

Georgian Medieval Writing  
 

27-28. 11. 2015, baqo, 
azerbaijani 

2 Irma Ratiani Knowledge and Belief Pro et 
Contra in Georgian 
Modernistic Novel 

 

4-6.06.2015, buqaresti, 
rumineTi 

3 Ирма Ратиани, ирина 
Модебадзе  

Город-центр в лирике 
Титциана Табидзе и Бориса 

Пастернака  

6-9.04.2015, moskovi, 
peterburgi, ruseTi 

    

1. moxseneba Seexeboda Suasaukuneebis evropuli literaturis gadanacvlebas 
antifiqciis sferodan kvlav fiqciis sferoSi. am WrilSi wakiTxuli iqna 
qarTuli literaturuli kanoni; 

2. moxseneba Seexeboda codnisa da rwmenis dapirispirebas qarTuli modernizmis 
wiaRSi; 

3. moxenebis Tema iyo qalaqis rogorc centris analizi modernizmis epoqis ori 
poetis SemoqmedebaSi. 

 

IV. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetisა da grantebis gareSe  
Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 
1 
 
 

Aakademiuri personalis 
gacvliTi programa 

viadrinas 
universiteti 

irma ratiani Eerazmusi 

Mmivlinebis farglebSi vimuSave proeqtebze `migracia da migrantebis 
literatura” da `SedarebiTi literaturaTmcodneoba da kulturis 

tipologia”.  
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IV. 2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 
1 
 
 

    

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli 
da praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

 
 

 
 

angariSi, romelic ar aris Sedgenili am debulebis me-2 punqtis 

moTxovnebis Sesabamisad, eqspertizas (Sefasebas) ar eqvemdebareba da 

Sefasebis Semajamebel dokumentSi aRiniSneba formuliT `ar Sefasda~. 

 
publikaciebi: 

 
gaga lomiZe 

 
saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 

avtorTa jgufi 
(Tanaredaqtori) 

literaturis 
Teoriis 

qrestomaTia, III 

Tb., GCLA press, 2015  

anotaciebi qarTul enaze 

 
 

statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

gaga lomiZe romantizmi: 
teqsti da 
konteqsti 

sjani, #16 Tbilisi, 2015  
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2 gaga lomiZe modernizmis 
tipologia 

literaturuli 
Ziebani, #35 

Tbilisi, 2015  

3 gaga lomiZe poesis-is 
mniSvneloba 

desemiotizaciis 
procesSi 

Jurnali 
“afra”, #21 

Tbilisi, 2015  

4 gaga lomiZe warsulis 
transformaciis 
kaTarzisuli 

efeqti 

Jurnali 
“arili”, #5 

 

Tbilisi, 2015  

5 gaga lomiZe giorgi 
kekeliZis 

romanis “ori 
Tavgadasavali” 
winasityvaoba 

giorgi 
kekeliZis 

romanis “ori 
Tavgadasavali” 
winasityvaoba 

wignebi 
baTumSi, 2015 

 

anotaciebi qarTul enaze 

1. statiaSi mimoxilulia romantizmis ZiriTadi maxasiaTeblebi da maTi 
gamovlinebani qarTul literaturaSi, aseve moxmobilia konkretuli teqstis 
analizi (goeTes “tyis mefisa” da baraTaSvilis “xma idumalis” paraleluri 
analizi). 

2. statiaSi mimoxilulia modernizmis istoria, modernis da modernulobis 
terminologiuri sxvaobis sakiTxi, modernizmis tipologiuri Taviseburebebi da 
qarTuli modernizmis Taviseburebebi. 

3. statiaSi gaanalizebulia giorgi lobJaniZis krebuli “arabulis 
maswavlebeli”. 

4. statia aris recenzia giorgi kekeliZis wignze “guruli dRiurebi”. 

5. winasityvaobaSi warmodgenilia giorgi kekeliZis romanis, “ori 
Tavgadasavalis” analizi, aRsarebis Janris konteqstSi. 

 

 

 
 

publikaciebi: 

ბ) ucxoeTSi 

 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

gaga lomiZe Two Perceptions 
of Love (“Layli 

and Majnun” by 
Nizami Ganjevi 

Comparative 
Literature and 

Culture: Starting 
points of national 

2015  
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and “The Knight 
in the Panther’s 
Skin” by Shota 

Rustaveli) 

literature and 
culture (baqos 

slavuri 
universitetis 
saerTaSoriso 
konferenciis 

masalebi) 

anotaciebi qarTul enaze 

naSromSi gaanalizebulia nizamis “leili da majnunis” da rusTavelis 
“vefxistyaosnis” SedarebiTi analizi, siyvarulisadmi midgomis konteqstSi, 
froidiseuli “sikvdilisken swrafvis” da “sicocxlisken swrafvis” cnebebis 
gaTvaliswinebiT. 

 
 

samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

gaga lomiZe qarTuli modernizmi, 
rogorc evropuli 

modernizmis invarianti 

Tbilisi, SoTa 
rusTavelis qarTuli 

literaturis instituti, 
2015 wlis 27 marti  

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

statiaSi mimoxilulia modernizmis istoria, modernis da modernulobis 
terminologiuri sxvaobis sakiTxi, modernizmis tipologiuri Taviseburebebi da 
qarTuli modernizmis Taviseburebebi. 

 

b) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

gaga lomiZe Two Perceptions of Love 
(“Layli and Majnun” by Nizami 
Ganjevi and “The Knight in the 

Panther’s Skin” by Shota 
Rustaveli) 

baqo, azerbaijani, baqos 
slavuri universitetis 

saerTaSoriso 
konferencia (nizami 

ganjelisadmi miZRvnili), 
27-28 noemberi 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

naSromSi gaanalizebulia nizamis “leili da majnunis” da rusTavelis 
“vefxistyaosnis” SedarebiTi analizi, siyvarulisadmi midgomis konteqstSi, 
froidiseuli “sikvdilisken swrafvis” da “sicocxlisken swrafvis” cnebebis 
gaTvaliswinebiT. 
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IV. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetisა da grantebis gareSe  
Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# 

Sesrulebuli 
proeqtis dasaxeleba 
mecnierebis dargisa 

da samecniero 
mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis wyaro 
(adgilobrivi 

granti, ucxouri 
granti) 

1 
 
 

6 Georgian Poets: 
Anthology 

gaga lomiZe 
(redaqtori) 

gaga lomiZe 
aleqsandra biuleri 

anjela jarmeni 

literature across 
frontiers 

qarTuli wignis 
erovnuli centri 

British Council 
dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 

(qarTul enaze) 

 
proeqti iTvaliswinebs eqvsi Tanamedrove qarTveli poetis poeziis anTologiis 
gamocemas did britaneTSi. ZiriTadi samuSao Sesrulebulia. wigni moicavs 1990-iani 
wlebSi gamoCenili avtorebis Semoqmedebas, romlebic qarTul literaturaSi axali 
xanis damamkvidreblad gvevlinebian. wigni aerTianebs 6 qarTvel poets 
(gamomcemloba Arc Publishing-is analogiuri seriis Sesabamisad, romelic 
sxvadasxva qveynis 6 poetis anTologiebis serias gulisxmobs): irakli Carkviani, 
SoTa iaTaSvili, maia sariSvili, lela samniaSvili, gaga naxucriSvili, rati 
amaRlobeli. wignis qvesaTauria Gagarin Generation (gagarinis Taoba) da gulisxmobs 
Taobas, romlebic daaxloebiT adamianis kosmosSi gafrenis periodSi daibadnen, rac 
pirobiTad, axali xanis dasawyisze miuTiTebs. 
 
 
 
 
 
 
 
irine modebaZe 

 
. publikaciebi: 

ბ) ucxoeTSi 

 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, Jurna-
lis/krebulis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis nomeri 

gamocemis 
adgili, 
gamomceml
oba 

gverdeb
is 
raodeno
ba 

  Проблема трансформации "АКТУАЛЬНЫЕ erevani: gv. 294-
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1 
 

modebaZe 
irine 

художественных функций в процессе 

трансмутации: симулякр «Карабах» в 

художественном пространстве 

современной грузинской культуры 
(mxatvruli funqciebis 
transformireba transmutaciis 
procesSi: yarabaxis simulakri 
Tanamedrove qarTul 
kulturul sivrceSi) - rusul 
enaze 

ПРОБЛЕМЫ 

ЛИТЕРАТУРЫ И 

КУЛЬТУРЫ", №6 

LINGVA, #6, 

ISBN 978- 

9939-56- 

128-8 

307 
(13 gv.) 

 
2 

 
modebaZe 
irine 

«Как много общего у этого народа с 

нашим!» (Тарас Шевченко и Грузия) 
/„ramdeni saerTo aqvT Tqven da 
Cven xalxebs!“ (SevCenko da 
saqarTvelo)/- rusul enaze 

ШЕВЧЕНКОЗНАВЧІ 

СТУДІЇ, ВІП.18. 

Збiрник наукових 

праць.  

კიევი: 

Київский 

унiверситет2

015  

gv. 342-
354 
(12 gv.) 

 
3 

 
modebaZe 
irine, 
megreliSv
ili 

"Последние из могикан": кризис 

грузинской русистики 
/"Last of Mohicans": the Crisis of 

Georgian Russian studies“ / 
ukanaskneli mohikanebi“: 
qarTuli rusistikis krizisi/ - 
rusul enaze 

TSQ (Toronto Slavic 

Quarterly), № 53 - 

Summer 2015,  

http://sites.utoronto.ca/ts

q/53/tsq_53_modebadze

_megrelishvili.pdf 

kanada, 
toronto 

gv.113-134 
(21 gv.) 

 
4 

 
modebaZe 
irine 

«Персидское сказание» Шота 
Руставели и «восточный колорит» в 
русскоязычных переводах 
«Вепхисткаосани» (The “Persian tale” 
by Shota Rustaveli and 
“Oriental paint” in the Russian 
Translation of “The Knight in the 
Panther's Skin” / “ambavi sparsuli“ 
da „aRmosavluri koloriti“  
„vefxistyaosnis“ rusulenovan 
TargmanebSi/ - rusul enaze 

Comparative Literature 
and Culture: Starting 
points of national 
literature and 
culture.Conference Book. 
Baku: Baku Slavic 
University, 2015 
ISBN 978-9952-28-261-0  

baqo, Baku 

Slavic 

University. 

P.96 

anotaciebi qarTul enaze 

1. Проблема трансформации художественных функций в процессе трансмутации: симулякр 
«Карабах» в художественном пространстве современной грузинской культуры. werili eZRvneba 
literaturuli nawarmoebis ekranizaciisa da transmutaciis cnebaTa gansazRvrasa 
da Tanamedrove qarTuli kulturis semiotikur sivrceSi arsebuli  transmutaciuri 
procesis TaviseburebaTa analizs. mxatvruli funqciebis transformirebis 
Seswavlis fonze gansakuTvrebuli yuradReba eTmoba yarabaRis simulakrs. 

2. «Как много общего у этого народа с нашим!» (Тарас Шевченко и Грузия). werilis pirveli 
nawili eZRvneba t. SevCenkos saqarTvelosadmi arsebuli interesis damadasturebeli 
masalebis mimoxilvas, xolo meore nawilSi gaanalizebulia misi Semoqmedebis 
recefcia qarTuli kulteris moRvaweTa mier. 
3. "Последние из могикан": кризис грузинской русистики. werilSi avtorebi cdiloben 
gamoavlinon  bolo wlebis qarTul rusistikaSi (rusuli kulturisa da rusuli 
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literaturis SeswavlaSi) momxdari cvlilebebi da gaacnobieron am kulturuli 
procesis ZiriTadi tendenciebi. 

4. «Персидское сказание» Шота Руставели и «восточный колорит» в русскоязычных переводах 
«Вепхисткаосани». werilSi  s.ordaniSvilis, n. zabolockis, S. nucubiZisa da 
p.petrenkos „vefxistyaosnis“ rusulenovani Targmanebis teqstebis Sejerebis Sedegad 
Seswaavlilia, Tu rogor gadmoicema rusulenovan kulturul sivrceSi 
rusTaveliseuli „aRmosavleTis“ ZiriTadi mxatvruli markerebi: konceptebi, 
realiebi, simboloebi da sxva. 

 

 

samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 modebaZe irine «Зеркало жизни»: методологические 

инновации /"cxovrebis sarke": 
meTodologiuri inovaciebi - rusul 
enaze 

2015, 17–20 
seqtemberi 

Tbilisi, Tsu 

2 modebaZe irine modernizmi 
tician tabiZis soneti „peterburgi“ 

da misi pasternakiseuli 

interpretacia („Петроград“). 

SoTa rusTavelis 
qarTuli 

literaturis 
instituti, 2015 
wlis 27 marti 

3 modebaZe irine История одного культурного феномена 

(перевод: традиция и творческая 

индивидуальность) /kulturuli 
fenimenis istoria (Targmani: 
tradicia da SemoqmedebiTi 
individualoba) - rusul enaze 

2015 wlis 23-25 
seqtemberi 
saqarTvelo, 
Tbilisi, 
SoTa rusTavelis 
qarTuli 
literaturis 
instituti 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

1. «Зеркало жизни»: методологические инновации. "cxovrebis sarke". ase xSirad 
axasiaTeben literaturisa da realobis urTierTdamokidebulebas. es metafora 
zustad asaxavs  Tanamedrove mwerloobaSi dRevandelobis asaxvis cvlilebebsa da 
literaturadmcodneobis metodologiuri inovaciebis Ziebata aucileblobas. 
werilSi gaanalizebulia Tanamedrove kvlevebSi komparativistuli meTodologiebis 

gamoyenebis Sedegianoba. 
2. tician tabiZis soneti „peterburgi“ da misi pasternakiseuli interpretacia 
(„Петроград“). werili miZRvnilia tician tabiZis sonetis pasternakiseul Targmans. 
teqstTa SedarebiTianalizSi gansakuTvrebuli yuradReba eTmoba Targmanis  
interpretaciul inovaciebsa da maT damokidebulebas epoqis specifikaze, 
kulturul gamocdilebaze da SemoqmedebiTi mTargmnelis pirovnebaze 
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3. История одного культурного феномена (перевод: традиция и творческая индивидуальность). 
werilSi Seswavlilia rusuli „peterburgis teqstis“ mxatvruli kodis gamoyenebis 
saSualebani tician tabiZis sonetis „peterburgi“ teqstis mxatvruli markerebis 
interpretirebisas; gaanalizebulia sonetis rusulenovani Targmanebi kulturuli 
epoqebis konteqstSi da mTargmnelTa SemoqmedebiTi individualobis SesaZlebani. 

 

b) ucxoeTSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 

 
1 

 

 
modebaZe irine 

«Персидское сказание» Шота Руставели и 

«восточный колорит» в русскоязычных 

переводах «Вепхисткаосани» (The “Persian 
tale” by Shota Rustaveli and 
“Oriental paint” in the Russian Translation of 
“The Knight in the Panther's Skin” / “ambavi 
sparsuli“ da „aRmosavluri 
koloriti“  „vefxistyaosnis“ 
rusulenovan TargmanebSi/ - rusul 
enaze 

 
2015 w. 27-28 noemberi, 
baqo (azerbaijani), 
baqos slavuri 
universiteti 

 
2 

modebaZe irine Янис Райнис в поле грузинской культуры 
/ ian rainisi qarTul kulturul 
sivrceSi - rusul enaze 

2015 w. 4-5 noemberi, 
latvia, 

daugavpilsis 
universiteti 

 
3 

 
modebaZe irine, 

megreliSvili tatiana  
 

"Последние из могикан": кризис 

грузинской русистики 
/"Last of Mohicans": the Crisis of Georgian 

Russian studies / „ukanaskneli 
mohikanebi“: qarTuli rusistikis 
krizisi/ - rusul enaze 

2015, 21-23 maisi 
bulgareTi 
(sofia), 

bulgareTis 
mecnierebaTa akademiis 

literaturis instituti 

 
4 

 
ratiani irma, modebaZe 

irine 

 Город-центр в лирике Тициана Табидзе  
и Бориса Пастернака / qalaqi-centri 
ticin tabiZisa da boris pasternakis 
lirikaSi - rusul enaze 

2015, 5-9 aprili 
ruseTi: moskovi-
peterburgi,  
boris pasternakis 
saxl-muzeumi 
(peredelkino), 
ana axmatovas saxl-
muzeumi (peterburgi) 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

1. «Персидское сказание» Шота Руставели и «восточный колорит» в русскоязычных переводах 
«Вепхисткаосани». moxsenebaSi  s. iordaniSvilis, n. zabolockis, S. nucubiZisa da 
p.petrenkos „vefxistyaosnis“ rusulenovani Targmanebis teqstebis Sejerebis Sedegad 
Seswaavlilia, Tu rogor gadmoicema rusulenovan kulturul sivrceSi rusTaveliseuli 
„aRmosavleTis“ ZiriTadi mxatvruli markerebi: konceptebi, realiebi, simboloebi da 
sxva. 

2. Янис Райнис в поле грузинской культуры. moxseneba ian rainisis Semoqmedebis  qarTul 
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kulturul velSi funqcionirebis kompleqsuri Seswavlis pirveli mcdelobaa. yuradReba 
gamaxvilebulia:  XIX –XX ss. qarTul-latviur kulturul-istoriul markerebis 
Sesatyvisobaze, rainisis pirovnebisa da poeturi saxis qarTuli recepciis specifikaze, 
misi Semoqmedebis da i.WavWavaZisa da vaJa fSavelas poeziis tipologiaze da rainisis 

poeturi memkvidreobis qarTulenovan TargmanTa istoriaze. 

3. "Последние из могикан": кризис грузинской русистики. werilSi avtorebi cdiloben 
gamoavlion  bolo wlebis qarTul rusistikaSi (rusuli kulturisa da rusuli 
literaturis SeswavlaSi) momxdari cvlilebebi da gaacnobieron mimdinare kulturuli 
procesis ZiriTadi tendenciebi. 

4. Город-центр в лирике Тициана Табидзе и Бориса Пастернака. moxsenebaSi gaanalizebulia  
mxatvruli sivrcis mitologiuri centris (qalaqis) simboloka tician tabiZisa da boris 
pasternakis lirikaSi. miuxedavad mravali sxvaobisa, Tbilisi ticianTan da peterburgi 
pasternakTan srTnairi mxatvruli funqciis matarebelia - aRmosavleTisa da dasavleTis 
kulteraTa Sexvedris da Serwymis centri. 

 
  

saqarTvelos saxelmwifo biujetisა da grantebis gareSe  
Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis wyaro 
(adgilobrivi 

granti, ucxouri 
granti) 

1 
 
 

 
qarTuli modernizmi 

gaga lomiZe nino 
gagoSaSvili 

irakli 
kenWoSvili 

rusudan 
Turnava 

Sorena SamanaZe 
solomon 
tabucaZe 

konstantine 
bregaZe 

maia naWyebia 

rusTavelis 
erovnuli 

samecniero fondi 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 
(qarTul enaze) 

 
 

 
maia naWyebia 

 
publikaciebi: 

ა) saqarTveloSi 

 
saxelmZRvaneloebi 
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# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 

maia naWyebia literaturuli 
mimdinareobebi. 
literaturuli 

baroko. 

Tbilisi. 20 gverdi. 
gadacemulia 

2 maia naWyebia literaturis 
Teoria III. 
qrestomaTia. 
rolan barti. 
weris nulovani 
xarisxi (Targmani). 

Tbilisi: GCLA 
Press. 

47 

3     

anotaciebi qarTul enaze 

literaturuli baroko 

 

humanisturi msoflmxedvelobis krizisma XVI saukunis miwuruls 
xelovnebasa da literaturaSi axali stili warmoSva, romelimac mTeli XVII 
saukune moicva da barokos saxelwodebiT aris cnobili.  
 

es aris epoqa, rodesac Tanamedrove adamiani `iwyebs sakuTari Tavis 
Secnobas” da Sesabamisad, axali drois civilizaciurma da kultyurulma 
cvilebebma gamoiwvia axali `samyaros suraTis” formireba. mniSvnelovania, rom me-17 
saukuneSi religiis mimarTeba literaturasTan ufro mkveTri xdeba, vidre adre 
iyo. aRorZinebis idealebis krizisis gacnobiereba axali mentalitetis nawilad 
gaxda, xolo tragizmis gancda da yofis disharmonia me-17 saukunis 
msoflSegrZnebis safuZvlad iqca. naSromSi mocemulia me-17 saukunis evropuli 
qveynebis sazogadoebri-kulturul viTarebis zogadi daxasiaTeba. barokos epoqis 
mwerlebis axalma, renesansuli humanizmisagan sagrZnoblad gansxvavebulma 
msoflaRqmam warmoSva sinamdvilis axali mxatvruli xedva, rac Taviseburi 
meTodebiT aisaxa. samyaros cvalebadobis ideam, misma ganuwyvetelma moZraobam 
drosa da sivrceSi ganapiroba barokos mxatvruli meTodis iseTi Tvisebebi, 
rogoricaa araCveulebrivi dinamizmi da eqspresiuloba, Sinagani dialeqtika, 
kompoziciis antiTezuroba, mxatvruli sistemis mkveTri kontrastuloba, enaSi 
`maRalisa” da `dabalis” SeTavseba da sxva. naSromSi mocemulia literaturuli 
barokos mxatvruli meTodis daxasiaTeba, gamoyofilia misi damaxasiaTebeli 
Tvisebebi: gaoreba, winaaRmdegobrivoba, kontrasti, polaruloba, antiTeza. swored 
antiTeza gadmoscemda barokos adamianis Sinagani ganxeTqilebis grZnobas. am 
periodis erTianoba ki swored antiTezurobaSi mdgomareobs. esenia: materia(buneba) 
_ suli(RmerTi); miwieri samyaro _ aramiwieri, RvTiuri samyaro; miwieri cxovreba _ 
aramiwieri, RvTiuri sicocxle da sxv. naSromSi ganxililia Semdegi sakiTxebi: 
barokosa da renesansis urTierTmimarTeba, barokos ivariantebi  (barokos 
literaturas evropis sxvadasxva qveyanaSi sxvadasxva saxelwodeba hqonda. 
magaliTad, inglisSi es iyo evfuizmi anu metafizikuri poezia, safrangeTSi _ 
preciozuli literatura, espaneTSi _ kultizmi da gongorizmi, italiaSi _ 
marinizmi da sxva. yoveli dasaxelebuli skola gaCnda damoukideblad, rogorc 
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aRorZinebis saerTo krizisisa da epoqis sazogadoebrivi ganviTarebis Sedegi); 
barokos Teoria (igi warmoiSva ukve arsebuli mxatvruli gamocdilebis 
ganzogadebis saxiT da yvlaze ufro TvalsaCinod igi warmodgenilia xlovnebis 
istorikosTa _ espaneli balTazar grasianis da italieli emanuile Tezauros _ 
traqtatebSi); barokos poetika (barokosTvis damaxasiaTebeli iyo zogierTi iseTi 
cnobili stilisturi da enobrivi xerxebis (tropebisa da figurebisTvis) win 
wamoweva, roelTa „gabarokoulebac” ufro mtad iyo SesaZlebeli, gansakuTrebiT es 
exeba antiTezeba da hiperbolebs); baroko da rokoko; pietizmi; baroko da 
romantizmi; baroko da erovnuloba (Zlieri nacionalizacia zogadi, universaluri 
evropuli tendenciebisa); barokos stili; barokos Janrebi; barokos Teatri; 
barokos esTetika; barokos adamiani. bolo wlebis kvlevebis safuTvelze naSromSi 
mocemulia qarTuli litearturuli barokos daxasiaTaeba.  

2. rolan barti. weris nulovani xarisxi (Targmani)  
rolan barti naSromSi `weris nulovani xarisxi” Seecada, rom enas _ rogorc 
sayovelTaod savaldebulo normas _ da stils _ rogorc mwerlis individualur 
Taviseburebas _ Soris gamoevlina da aRewera mxatvruli formis mesame 
`ganzomileba” _ weriloba. r. bartis wyalobiT XX saukunis frangul 
literaturaTmcodneobaSi wera iqca terminad da sityvam terminis statusi SeiZina.  
1953 wels r. bartma gamoaqveyna naSromi `werisnulovani xarisxi”. igi Seiqmna 
rogorc imdroindel mimdinare literaturaze da Jurnalistikaze avtoris 
dafiqrebis da gansjis Sedegi da literaturis semiotikis sferoSi klasikur 
narkvevad iqna aRiarebuli, ramdenadac masSi pirveladaa aRwerili is, rasac avtori 
`mesame ganzomilebas”, weras (écriture) uwodebs, romelic enasa da stilTan erTad 
arsebobs. aq gansakuTrebuli yuradReba unda mieqces faqts, rom r. barts stili, 
franguli tradiciis Tanaxmad, esmis rogorc adamianis individualuri 
Tavisebureba. mkvlevari dainteresebuli iyo rogorc literaturaTmcodneobiT, 
aseve lingvistikiT, gansakuTrebiT socialuri leqsikologiiT.  
termini `nulovani xarisxi” mkvlevarma isesxa danieli glossemantikosis 
(glossemantika _ lingvisturi Teoria, romelic swavlobs enaSi Sinaarsisa da 
gamoxatvis formebs) vigo briondalisgan, romelic amiT aRniSnavda neitralur 
wevrs raime opoziciaSi.  
r. barti ganixilavs werilobis arss im TvalsazrisiT,  rom ena warmoadgens werisa 
da Cvevebis erTobliobas, romelic saerToa erTi epoqis yvela mwerlisTvis. es 
niSnavs, rom ena msWvalavs mwerlis sityvas, magram, miuxedavad amisa, ar aZlevs 
araviTar formas da ar asazrdoebs mas. ena ar aris is sfero, sadac adamiani 
sakuTar Tavze socialur valdebulebebs iRebs, es mxolod refleqsiaa, romelmac 
ar icis arCevani, igi ar monawileobs sityvierebis wes-CveulebiT qmedebaSi; ena 
Tavisi bunebiT aris socialuri obieqti da ara adamianis arCevanis Sedegi.  

amrigad, r. bartma enasa da stils Soris CarTo wera, radgan misi koncefciiT, `ena 
da stili _ brma Zalebia; weriloba _ istoriuli solidarobis aqtia”; r. barti 
aRniSnavs, rom werilobis ramdenime saxeoba arsebobs, Tumca ara ganusazRvreli _ 
werilobis saxeoba sul ramdenimea da maTgan erT-erTis amorCevaa saWiro. Sedegad, 
realurad gamovida, rom weris oTxi saxeoba arsebobs: daxvewili, `populisturi”, 
neitraluri da salaparako, magram sabolood sami rCeba, radgan `populisturi” 
wera daxvewili weris variants warmoadgens. amrigad, r. bartis naSromSi weris sami 
saxeoba gamoiyofa, romelnic klasikuri ritorikis sami stilis Teoriis analogs 
qmnis: daxvewili wera _ maRali stili, neitraluri _ saSualo stili, salaparako 
_ dabali stili. 
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krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 

maia naWyebia me-9 saerTaSoriso 
simpoziumi. 
tradicia da 
Tanamedrove 
mwerloba.  

Tbilisi 8 gverdi 

anotaciebi qarTul enaze 

barokos literatura: individualuri talanti axali epoqis zRurblze. 
(paralelebi: saqarTvelo da safrangeTi) 

me-16-me18 saukuneebis qarTuli klasikuri literatura im istoriul-kulturuli 
procesis Semadgeneli nawilia, romelsac Tanamedrove literaturismcodneobaSi 
barokos epoqa ewodeba. zogad, am epoqisTvis damaxasiaTebel dominantur 
movlenebTan erTad masSi warmodgenilia nacionaluri elementi, romelsac 
ganapirobebs barokos epoqis specifika yovel calkeul qveyanasa da xalxSi. 
sayovelTaod miRebuli azria, rom me-17 saukunes rogorc evropul, ise qarTuli 
literaturis istoriis TvalsazrisiT saetapo mniSvneloba aqvs. rac Seexeba am 
periodis qarTul literaturas, igi adrindel literaturul SexedulebaTa 
principuli Sejameba da gadafasebaa, xolo am did kulturul-literaturul 
movlenaSi upirvelesi damsaxureba miuZRvis arCils (1647-1713), avtors Txzulebisa 
`gabaaseba Teimurazisa da rusTvelisa”. garkveulwilad, am Temis paralelad 
gvesaxeba `Zvelebisa” da `axlebis” kamaTi safrangeTSi. aRsaniSnavia, rom terminTa _ 
`klasikuri” da `klasikosi” _ gansazRvra literaturaTmcodneobaSi swored 
safrangeTSi `Zvelebisa” da `axlebis” kamaTs ukavSirdeba da mis erT-erT 
umniSvnelovanes Sedegad unda CaiTvalos.   
igive viTarebaa saqarTveloSic, arCili Tavis `gabaasebaSi” axdens saukuneebis 
manZilze saqarTveloSi rusTavelis Semoqmedebis mimarT dagrovili Sexedulebebis 
Sejamebas, riTac imavdroulad axdens cneba `klasikosis” da `klasikuri 
nawarmoebis” formulirebas. igi aseT gansazRvrebas gvaZlevs: klasikuria 
Txzuleba, romelsac saukuneebis manZilze yvela icnobs, Wirsa da lxinSi 
mimarTavs mas da siamovnebiT kiTxulobs: (`saqarTvlo savse aris, Cemi wigni yvelgan 
gahquxs” (77); `xelosani imas hqvian, unaxavad Seqmnas rame // Cemi Tqmuli saxed 
gqonda, miT rom itkbe, miT rom ame”; (85)). e.i. igi xangrZlivi drois ganmavlobaSi 
umaRles esTetikur nimuSad rCeba da Sedegad mTeli poezia mis mier Seqmnil 
saZirkvels emyareba. 
uaRresad mniSvnelovania is paralelebi, romlebic gamovlinda arCilisa da 
franguli barokos poetis Teofil de vios mosazrebebSi mimbaZvelebisa da 
epigonebis Sesaxeb: frangebisaTvis misabaZi nimuSi Tavisi esTetikisa da poeturi 
teqnikis TvalsazrisiT antikuri avtori, homerosi aris, saqarTveloSi ki 
rusTavelia. 

 
 

statiebi 
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# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

maia 
naWyebia 

literaturuli 
barokos 
geografia da 
erovnuli 
Taviseburebani 

Jurnali sjani. Jurnali 
literatures Teoriasa 

da SedarebiT 
literaturaTmcodneobaSi 

# 16  

Tbilisi. 2015 
weli  

12 

anotaciebi qarTul enaze 

literaturuli barokos geografia da erovnuli Taviseburebani 

 

       winamdebare statia eZRvneba qriatianul kulturaTTvis damaxasiaTebeli 
iseTi zogadliteraturuli fenomenis tipologiur analizs, rogoric 
literaturuli barokoa.  

me-17 saukune mTels qristianul samyaroSi religiuri sakiTxebis win wamoweviT 
xasiaTdeba, rac sxvadasxvagvarad gamoixata: erTgan (dasavleT da aRmosavleT 
evropis qveynebSi) es iyo mZvinvare religiuri dapirispirebebi da omebi 
sxvadasxva qristianul komfesiebs Soris, sxvagan (saqarTveloSi) ki 
marTlmadidebeli qristianebis Seupovari brZola musulmani dampyroblebis 
winaaRmdeg. barokos epoqisTvis damaxasiaTebeli Rrma krizisis, qaosisa da 
saerTo bneli atmosferos gamo xalxs eufleboda uimedobisa da ganwirulobis 
grZnoba, uCndeboda eWvi da undobloba amqveyniuri cxovrebisadmi da amitom, 
erTaderT cxovrebiseul WeSmaritebas isev mistikur, transcendentul, 
araamqveyniur samyaroSi eZebda.  

renesansuli humanizmisagan sagrZnoblad gansxvavebulma msoflaRqmam warmoSva 
sinamdvilis axali mxatvruli xedva, rac Taviseburi meTodebiT aisaxa. 
im istoriul-tipologiurma kvlevebma, romlebsac wlebis manZilze vawarmoebT 
qarTuli da evropuli barokos SedarebiTi Seswavlis aspeqtSi (naWyebia 2009), 
mogvca imis safuZveli, rom gamogveTqva Semdegi mosazreba: qarTuli 
literaturis e.w. `aRorZinebis xanad” wodebuli me-16-me-18 saukunebiis qarTuli 
literatura Tavisi TematikiT, problematikiT, religiuri Temebis 
damuSavebisadmi midrekilebiT sruliad exmianeba evropuli barokos 
literaturas, romelic evropasTan literaturuli kontaqtebis qonis gamo ki 
ar Camoyalibda, rogorc es bevr evropul qveyanaSi moxda, aramed TviTCasaxvis 
gziT, literaturis ganviTarebis logikis Sedegad, vinaidan qarTulma 
qristianulma literaturam Tavad ipova gamosavali da miakvlia im gzas, 
romliTac unda ganviTarebuliyo. amitom miiRo qarTulma literaturam ase 
organulad romantizmi, realizmi, simbolizmi Tu modernizmi. evropuli 
literaturebis safuZvelic xom aseve qristainuli kulturaa. qarTuli 
avTenturi baroko (ir. kenWoScilis termini; kenWoSvili: 1973) gansakuTrebiT 
sainteresoa swored misi originalurobis gamo (naWyebia 2014). maSasadame, 
literaturuli baroko zogadqristianuli fenomenia da yovelma qristianulma 
kulturam msgavs istoriul pirobebSi msgavi gancdebis gamosaxatad msgavsi 
mxatvruli xerxebi gamoiyena, Tumc TvalsaCinoa gansxvavebebic da 
literaturuli gemovnebis mikerZoebanic, magram yvela eris literaturuli 
barokos zogadi amosacnobi niSnebi saerToa: esenia religiuri gancdebis 
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simwvave da religiuri aRtkineba, antiTezuri azrovneba, emblematuroba, 
samyaros cvalebadobis gancda, sikvdilze dafiqreba da sxva. maSasadame, me-16-
me-18 saukuneebis qarTuli klasikuri literatura swored im istoriul-
kulturuli procesis Semadgeneli nawilia, romelic Tanamedrove 
literaturismcodneobaSi barokos epoqad ewodeba. zogad, am epoqisTvis 
damaxasiaTebel dominantur movlenebTan erTad masSi warmodgenilia 
nacionaluri elementi, romelic ganapirobebs barokos epoqis specifikas yovel 
calkeul qveyanasa da xalxSi.  
avtors gansakuTrebiT mniSvnelovnad miaCnia literaturuli barokos 
gavrcelebis geografiisa da erovnul TaviseburebaTa dadgena da evropuli 
barokos kontqestSi qarTuli avTenturi barokos ganxilva, literaturuli 
barokos zogadi niSnebisa da erovnuli Taviseburebebis gamovlena. statiaSi 
mokled aris ganxiluli  franguli, espanuri, italiuri, germanuli, inglisuri, 
holandiurii, Cexuri, slovakuri, polonuri, ukrainuli, belarusuli, ungruli 
da qarTuli literaturis nacionaluri literaturuli barokos zogierTi 
Taviseburebani. 
 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 

maia naWyebia me-9 saerTaSoriso 
simpoziumi. 
tradicia da 
Tanamedrove 
mwerloba.  

Tbilisi 8 gverdi 

anotaciebi qarTul enaze 

barokos literatura: individualuri talanti axali epoqis zRurblze. 
(paralelebi: saqarTvelo da safrangeTi) 

me-16-me18 saukuneebis qarTuli klasikuri literatura im istoriul-kulturuli 
procesis Semadgeneli nawilia, romelsac Tanamedrove literaturismcodneobaSi 
barokos epoqa ewodeba. zogad, am epoqisTvis damaxasiaTebel dominantur 
movlenebTan erTad masSi warmodgenilia nacionaluri elementi, romelsac 
ganapirobebs barokos epoqis specifika yovel calkeul qveyanasa da xalxSi. 
sayovelTaod miRebuli azria, rom me-17 saukunes rogorc evropul, ise qarTuli 
literaturis istoriis TvalsazrisiT saetapo mniSvneloba aqvs. rac Seexeba am 
periodis qarTul literaturas, igi adrindel literaturul SexedulebaTa 
principuli Sejameba da gadafasebaa, xolo am did kulturul-literaturul 
movlenaSi upirvelesi damsaxureba miuZRvis arCils (1647-1713), avtors Txzulebisa 
`gabaaseba Teimurazisa da rusTvelisa”. garkveulwilad, am Temis paralelad 
gvesaxeba `Zvelebisa” da `axlebis” kamaTi safrangeTSi. aRsaniSnavia, rom terminTa _ 
`klasikuri” da `klasikosi” _ gansazRvra literaturaTmcodneobaSi swored 
safrangeTSi `Zvelebisa” da `axlebis” kamaTs ukavSirdeba da mis erT-erT 
umniSvnelovanes Sedegad unda CaiTvalos.   
igive viTarebaa saqarTveloSic, arCili Tavis `gabaasebaSi” axdens saukuneebis 
manZilze saqarTveloSi rusTavelis Semoqmedebis mimarT dagrovili Sexedulebebis 
Sejamebas, riTac imavdroulad axdens cneba `klasikosis” da `klasikuri 
nawarmoebis” formulirebas. igi aseT gansazRvrebas gvaZlevs: klasikuria 
Txzuleba, romelsac saukuneebis manZilze yvela icnobs, Wirsa da lxinSi 
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mimarTavs mas da siamovnebiT kiTxulobs: (`saqarTvlo savse aris, Cemi wigni yvelgan 
gahquxs” (77); `xelosani imas hqvian, unaxavad Seqmnas rame // Cemi Tqmuli saxed 
gqonda, miT rom itkbe, miT rom ame”; (85)). e.i. igi xangrZlivi drois ganmavlobaSi 
umaRles esTetikur nimuSad rCeba da Sedegad mTeli poezia mis mier Seqmnil 
saZirkvels emyareba. 
uaRresad mniSvnelovania is paralelebi, romlebic gamovlinda arCilisa da 
franguli barokos poetis Teofil de vios mosazrebebSi mimbaZvelebisa da 
epigonebis Sesaxeb: frangebisaTvis misabaZi nimuSi Tavisi esTetikisa da poeturi 
teqnikis TvalsazrisiT antikuri avtori, homerosi aris, saqarTveloSi ki 
rusTavelia. 
 
 

samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

maia naWyebia barokos literatura: 
individualuri talanti 
axali epoqis zRurblze. 
(paralelebi: saqarTvelo 
da safrangeTi). 

me-9 saerTaSoriso 
simpoziumi. tradicia da 
Tanamedrove mwerloba. 23-
25 seqtemberi, Tbilisi, 
2015 

2 maia naWyebia evropeli modernistebis 
Semoqmedebis gaSuqeba 
qarTul kritikaSi 

Tbilisi, SoTa 
rusTavelis qarTuli 

literaturis instituti, 
2015 wlis 27 marti 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

me-16-me18 saukuneebis qarTuli klasikuri literatura im istoriul-kulturuli 
procesis Semadgeneli nawilia, romelsac Tanamedrove literaturismcodneobaSi 
barokos epoqa ewodeba. zogad, am epoqisTvis damaxasiaTebel dominantur 
movlenebTan erTad masSi warmodgenilia nacionaluri elementi, romelsac 
ganapirobebs barokos epoqis specifika yovel calkeul qveyanasa da xalxSi. 
sayovelTaod miRebuli azria, rom me-17 saukunes rogorc evropul, ise qarTuli 
literaturis istoriis TvalsazrisiT saetapo mniSvneloba aqvs. rac Seexeba am 
periodis qarTul literaturas, igi adrindel literaturul SexedulebaTa 
principuli Sejameba da gadafasebaa, xolo am did kulturul-literaturul 
movlenaSi upirvelesi damsaxureba miuZRvis arCils (1647-1713), avtors Txzulebisa 
`gabaaseba Teimurazisa da rusTvelisa”. garkveulwilad, am Temis paralelad 
gvesaxeba `Zvelebisa” da `axlebis” kamaTi safrangeTSi. aRsaniSnavia, rom terminTa _ 
`klasikuri” da `klasikosi” _ gansazRvra literaturaTmcodneobaSi swored 
safrangeTSi `Zvelebisa” da `axlebis” kamaTs ukavSirdeba da mis erT-erT 
umniSvnelovanes Sedegad unda CaiTvalos.   
igive viTarebaa saqarTveloSic, arCili Tavis `gabaasebaSi” axdens saukuneebis 
manZilze saqarTveloSi rusTavelis Semoqmedebis mimarT dagrovili Sexedulebebis 
Sejamebas, riTac imavdroulad axdens cneba `klasikosis” da `klasikuri 
nawarmoebis” formulirebas. igi aseT gansazRvrebas gvaZlevs: klasikuria Txzuleba, 
romelsac saukuneebis manZilze yvela icnobs, Wirsa da lxinSi mimarTavs mas da 
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siamovnebiT kiTxulobs: (`saqarTvlo savse aris, Cemi wigni yvelgan gahquxs” (77); 
`xelosani imas hqvian, unaxavad Seqmnas rame // Cemi Tqmuli saxed gqonda, miT rom 
itkbe, miT rom ame”; (85)). e.i. igi xangrZlivi drois ganmavlobaSi umaRles esTetikur 
nimuSad rCeba da Sedegad mTeli poezia mis mier Seqmnil saZirkvels emyareba. 
uaRresad mniSvnelovania is paralelebi, romlebic gamovlinda arCilisa da 
franguli barokos poetis Teofil de vios mosazrebebSi mimbaZvelebisa da 
epigonebis Sesaxeb: frangebisaTvis misabaZi nimuSi Tavisi esTetikisa da poeturi 
teqnikis TvalsazrisiT antikuri avtori, homerosi aris, saqarTveloSi ki 
rusTavelia.  

 
 
 

saqarTvelos saxelmwifo biujetisა da grantebis gareSe  
Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis wyaro 
(adgilobrivi 

granti, ucxouri 
granti) 

1 
 
 

qarTuli modernizmi gaga lomiZe maia naWyebia SoTa rusTavelis 
samecniero fondi 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 
(qarTul enaze) 

evropeli modernistebis Semoqmedebis gaSuqeba 
qarTul kritikaSi 1910-1930-iani wlebi 

 
 
1910-1930-ian wlebSi qarTveli modernistebis teqstebi iseve rogorc cnobebi 

evropeli modernistebis da maTi Semoqmedebis Sesaxeb da maTi Txzulebebis 
Targmanebi Jurnal-gazeTebSi ibeWdeboda, magram presis dabali periodulobis gamo 
zogierTi gamocema erTi-ori nomris Semdeg wyvetda arsebobas da amas sistematiuri 
xasiaTi ar hqonda.  

qarTveli modernistebis presa axali azrovnebis formirebis da misi 
ganviTarebis safexurebs asaxavs, 1925 wlidan ki bolSevikebma saerTod aRkveTes 
modernistebis presa. mogvianebiT, 1926 wels daarsda Jurnali `qarTuli mwerloba”, 
romlis gamocemac pirdapir aris dakavSirebuli qarTveli mwerlebis yrilobasTan, 
romelic imave wlis TebervalSi Sedga da romlis umTavres sakiTxTagani iyo 
saliteraturo cxovrebis gamococxleba. Jurnali `qarTuli mwerloba” 1920-iani 
wlebis qarTul literaturul cxovrebaSi iyo `pirveli koaliciuri” organo, 
romlis garSemo Tavi moiyara saqarTveloSi im droisTvis arsebulma yvela 
literaturuli dajgufebis warmomadgenelma. Jurnal `qarTuli mwelobis” ZiriTadi 
mizani gamoixateboda saliteraturo Zalebis ideologiur gardaqmnaSi, maTi axali 
ideologiis, axali socialuri cxovrebis samsaxurSi Cabma-CayenebaSi. am 
TvalsazrisiT mravlismetyvelia 1926-1930 wlebSi iq gamoqveynebuli zogierTi 
statiis saTauri: `mwerloba da sazogadoeba”, `mweralTa kavSiris amocanebi” da 
`Tanamedroveoba da qarTuli poezia” `dasayrdnobi wertili” da `xelovneba da 
erovnuli sazogadoebrioba”, `memarcxeneoba qarTul literaturaSi”, 
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`memarcxeneobis `revizori”, `baironi da  oqtombris revolucia”, `oqtomberi da 
dasavleTis Tanamedrove poezia”; `Cveni mwerloba da kulturuli revoluciis 
sakiTxebi”, `oqtomberi da kulturuli revolucia”; `mxatvruli gemovnebis 
sociologiis sakiTxebi”, `xelovani da klasi”, `socialuri dakveTis dasacavad”, 
`mwerloba socialisturi mSeneblobis frontze”, `ideologiuri brZolis 
sakiTxebi”, `koleqtivizacia da mwerloba”, `socialuri SekveTis Teoria”.  

 
presis mimoxilvam aCvena, rom am periodis presaSi miZRvnilia esseebis Semdegi 

evropeli avtorebisadmi: stefan malarme,  artur rembo, tristan korbieri, Jiul 
laforgi da sxv. calkeul modernist avtorebze esseebis garda uaRresad 
mniSvnelovani is naSromebi, romlebic Tavad literaturul mimdinareobebs exeba, am 
mxriv sagulisxmoa konstantine gamsaxurdias esseebi `impresionizmi Tu 
eqspresionizmi” (1922), misive `axali evropa. literaturuli parizi” (1924), grigol 
robaqiZis `eqspressionizmi” (1924), valerian gafrindaSvilis `eqspresionistuli 
lirika” (1924). 

unda iTqvas, rom ZiriTadad evropeli modernistebis Semoqmedeba Suqdeboda 
1910-1920-ian wlebis periodikaSi. qarTul Jurnal-gazeTebSi garda esseistikisa da 
kritikuli werilebisa ibeWdeboda evropeli modernisti avtorebis Targmanebic. 

 
 
konstantine bregaZe 

publikaciebi: 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, Jurna-
lis/krebulis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

konstantine 
bregaZe  

qarTuli modernizmi 
rogorc 

oqcidentocentrizmi 
(qarTuli literaturuli 

modernizmis socio-
kulturuli, esTetikuri 

da poetologiuri 
konteqstebi)  -  sjani.  
Jurnali literaturis 
Teoriasa da  SedarebiT 
literaturaTmcodneobaSi 

N#16 Tbilisi, lit. 
inst-is gam-

oba 

16 გვ. 

2 konstantine 
bregaZe  

„RamiT hamletTan erTad 
daviZine“ (novalisi), anu 

Seqspiris recefcia 
germanul romantizmSi  -  

Seqspiri-450 

 Tbilisi, 
gam-oba 

„universali“ 

10 გვ. 

anotaciebi qarTul enaze 

1.  statia aris qarTuli literaturuli modernizmis sociokulturuli 
TvalsazrisiT analizis cda; xazgasmulia misi damsaxureba dasavleTze 
kulturuli da literaturuli orientaciis TvalsazrisiT.  

2. statiaSi gaanalizebuli da gadmocemulia  Seqspiris Semoqmedebis recefciis 
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dinamika da poetologiuri motivebi germanul romantizmSi, rac gadmocemulia 
romantikosTa konkretuli teqstebis (novalisis dRiurebi, fr. Slegelis 
aTeneumis fragmentebi, l. tikis esse Seqspirze) safuZvelze. 

 

samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

konstantine bregaZe konstantine gamsaxurdias 
urbanistuli lirika 

31 oqt., 2015.  
ilias saxelmwifo 

universiteti,  semiotikis 
VI samecniero 

konferencia _ „qalaqis 
semiotika da semiotika 

qalqSi”. 
2 konstantine bregaZe goeTes „faustis“ finalis 

interteqsti 
19-20 oqt., 2015. 
ilias saxelmwifo  
universiteti, 
SedarebiTi literaturis  

VI saerTaSoriso 
samecniero konferencia   

3 konstantine bregaZe codnis neba rogorc 
Zalauflebis neba: 
horaciusis koncept 

dulce/utile-s diskursuli 
buneba (germ. enaze) 

14-16 oqt.,  2015.  
Tsu,  
saerTaSoriso samecniero 
konferencia  -   
„teqstisa da diskursis  

analizis Teoria da 
praqtika.  eZRvneba prof. 
lali qecba-xundaZis 70 

wlis iubiles“. 
4 konstantine bregaZe literaturuli 

tradiciis gageba qarTul 
modernizmSi 

23-25 seqt.,  2015.   
SoTa rusTavelis qarTuli  
literaturis instituti, IX 
saerTaSoriso samecniero 
simpoziumSi _  
“literaturaTmcodneobis 
Tanamedrove problemebi”. 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

1.  moxsenebaSi  gaanalizebulia k. gamsaxurdias ramdenime lirikuli nimuSi (kerZod, 
„berlini“, „qriste parizSi 1999 wels“),  rogorc urbanistuli lirikis pirveli 
nimuSebi qarTuli lirikis sivrceSi. 

2.  moxseneba aris  goeTes „faustis“ finalis sumirebis cda interteqsturi 
TvalsazrisiT. aRniSnulia, rom finalis interteqsti efuZneba konkretul 
Teologiur da filosofiur Txzulebebsa da konceptebs: kerZod, origenes 
Teologiur naSroms „yovelTa SemokrebisaTvis“, platonis „nadims“, aseve 



28 
 

aristotelesa da laibnicis enteleqiisa da monadebis konceptebs. 

3. fr. nicSes Zalauflebis nebisa da m. fukos codnis nebis koncepTta safuZvlze 
moxsenebaSi gaanalizebulia horaciusis konceptTa - dulce da utile-s 
diskursuli buneba, romelsac xSirad efuZneba literaturuli kanoni, kerZod m. r. 
ranickis romanis kanoni. 

4. moxsenebaSi gaanalizebulia qarTuli literaturuli modernizmis farglebSi 
SemuSavebuli literaturuli tradiciis gageba, romlis mixedviTac, calsaxad 
ukugdebulia realizmis poetika da esTetika da warsuli literaturuli 
gamocdulebidan orientacia aRebulia rusTavelsa (t. tabiZe) da guramiSvilze   (k. 
gamsaxurdia). 

 
 

 saqarTvelos saxelmwifo biujetisა da grantebis gareSe  
Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis wyaro 
(adgilobrivi 

granti, ucxouri 
granti) 

1 
 
 

samecniero mivlineba 
diuseldorfis hainrix 
haines universitetSi  -      
masalebis moZieba da 
damuSaveba germanuli 
literaturis istoriis 
saxelmZRvanelosaTvis 

konstantine  
bregaZe 

konstantine  
bregaZe 

germaniis 
akademiuri 
gacvlebis 

samsaxuri (DAAD) 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 
(qarTul enaze) 

masalebis moZieba da damuSaveba germanuli literaturis istoriis 
saxelmZRvanelosaTvis (sabakalavro programa - germanuli filologia).  

 
 

 
arCil werediani 

 
. publikaciebi: 

ა) saqarTveloSi 

 
krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 მიშელ ფუკო 
(თარგმანი) 

ლიტერატურის 

თეორია  
ქრესტომათია 

თბილისი 
GCLAPress 

19გვ 
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2 ვალენტინ ნიკიტინი 

(თარგმანი) 
Lლeqsmcodneoba VII თბილისი 

ლიტერატურის 

ინსტიტუტის 

გამომცემლობა 

18 გვ 

 

IV. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetisა da grantebis gareSe  
Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis wyaro 
(adgilobrivi 

granti, ucxouri 
granti) 

1 
 
 

“dramis poetika da 
qarTuli originaluri 

dramis formireba 
(antikuri epoqidan me-20-e 
saukunemde). Filologia 
Literaturis Teoriisa da 

komparativistikis 
ganyofileba 

irma ratiani irma ratiani, 
arCil 

werediani,  
gubaz 

leTodiani 

adgilobrivi 
granti (Tsu) 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 
(qarTul enaze) 

 
Kkvlevis Sedegebis ZiriTadi aspeqtebi aisaxeba samecniero statiebSi, saidanac erTi 
2015 wels daibeWdeba adgilobriv recenzirebad JurnalSi, xolo meore, proeqtis 

dasrulebidan 12 Tvis ganmavlobaSi, daibeWdeba saerTaSoriso recenzirebad 
JurnalSi. 

 
 

 
 
 
 
 
nino gagoSaSvili 
 

 
publikaciebi: 

ა) saqarTveloSi 

krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 ioane oqropirisa 
da aleqsandre  

kviprelis 
qadagebebis 

rjuli qristesi 
jvris Tayvaniscema 

Tbilisi, 
gamomcemloba 
alilo, 2015 

58 
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axalqarTuli 
Targmani; 

amave krebulis 
redaqtireba 

2 ioane oqropiris 
qadagebebis 

axalqarTuli 
Targmani; amave 

krebulis 
redaqtireba 

rjuli qristesi 
aRdgoma 

Tbilisi, 
gamomcemloba 
alilo, 2015 

Y       14 

 
 

statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

rolan barti 
miTi dRes 
(Targmani 

frangulidan) 

qrestomaTia, 
literaturis 

Teoris 

III tomi GCLA, Tbilisi, 
2015 

54 

anotaciebi qarTul enaze 

1. anotaciebi qarTul enaze 

statia:  rolan barti, miTi dRes (Targmani) 

rolan bartis am naSromis mixedviT, miTi aris komunikaciis sistema, 

Setyobineba da ara mxolod sityva, diskursi, ena. analizs safuZvlad udevs 

bartis semiologiuri koncefcia, romlis mixedviTac, miTSi gamoyofilia 

samwevriani sistema: aRmniSvneli, aRsaniSni da niSani. saubaria aseve miTis 

formaze, konceptze, miTis funqciaze da a.S. 

 

 

 

saqarTvelos saxelmwifo biujetisა da grantebis gareSe  
Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis wyaro 
(adgilobrivi 

granti, ucxouri 
granti) 

1 
 
 

Ffranguli instititis 
stipendia natali pige-

gros wignis _ 

 Nnino 
gagoSaSvili 

Pparizi,  
mkvlevarTa da 

xelovanTa saxli, 
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interteqstualobis 
Sesavali _ Targmanze 

18 agvisto-18 
seqtemberi 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 
(qarTul enaze) 

Mmomzadda gamosacemad aRniSnuli wigni 
 

 
 
 
nino popiaSvili 
 

 
publikaciebi: 

a) saqarTveloSi 

monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 

nino popiaSvili akaki wereTlis 
“suliko” msoflio 

xalxTa enebze 
(ibeWdeba) 

ivane javaxiSvilis 
saxelobis 
Tbilisis 

saxelmwifo 
universitetis 
gamomcemloba 

160 

2 naTela Citauri, 
Sorena SamanaZe, 
nino popiaSvili 

qrTuli mwerlobis 
interkulturuli 

modeli da 
erovnuli 
identobis 

problema (ibeWdeba) 

gamomcemloba 
“universali” 

300 

anotaciebi qarTul enaze 

 

1. wignSi Tavmoyrilia akaki wereTlis “sulikos” 70-ze meti Targmani, 
moZiebulia zogi Targmanis xelnawerebi, sxvadasxva enaze “sulikos” sanoto 
gamocemebi. wigns uZRvis nino popiaSvilis gamokvleva: “akaki wereTlis 
“suliko” enebsa da striqonebs Soris” qarTul da inglisur enebze. 

2. wignSi ganxilulia qarTuli mwerlobis interkulturuli modeli, rogor 
kavSirSia qarTuli samamulo mwerloba da sazRvargareT Seqmnili, 
diasporuli literatura.  

 

 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtoreb

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 

Jurnalis/ 
krebulis nomeri 

gamocemis adgili, 
gamomcemloba 

gverdeb
is 
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i dasaxeleba raoden
oba 

1 
 

nino 
popiaSvi

li 

Woman writer – 

Georgian literary 

experience 
inglisur enaze 

Skandinavian Studies 
https://www.tsu.ge/data
/file_db/scandinavian-

studies/Nino-
Popiashvili.pdf 

 

ivane javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis 

saxelmwifo universiteti. 
https://www.tsu.ge/data/file_db/sca

ndinavian-studies/Nino-
Popiashvili.pdf 

 

8 

2 nino 
popiaSvi

li 

omisa da 

antiomis 

literatura  

(Tanamedrove 

qarTuli da osuri 

literaturis 

magaliTze) 

 

saerTaSoriso 
samecniero 

konferenciis: 
“qarTul-osuri 
urTierTobebi 
Tanamedrove 

WrilSi” masalebi 

ivane javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis 

saxelmwifo universiteti 

9 

anotaciebi qarTul enaze 
1. From the beginning of mankind till today woman has been a source of inspiration; however woman’s 
role in social, political, economic and other important spheres has been subject of dispute. Development of 
society has caused women to feel more self-conscious. In addition, men and women’s roles and social 
stereotypes have been reconsidered and new conclusions, viewpoints and attitudes have been established. After 
the commencement of politically motivated women’s movement in the 60s of the 20th century, some viewpoints 
about a woman’s role have been altered in literature and scholarly world. On the one hand, women authors’ 
emancipated literature appeared which were created on the basis of women’s stories. On the other hand, there 
emerged feminist literary theory, which established the concept of female author (femininity, as an ethic 
category) in literary theory (English- Femininity, German - die Weiblichkeit, Russian - Женственность). 
`omis literatura~, rogorc termini meoce saukunis dasawyisidan gvxvdeba. 
Tavdapirvelad is aRniSnavda pirveli msoflio omis dros da Semdgom, omis Temaze 
Seqmnili literaturul teqstebs. mogvianebiT, meore msoflio omis mimdinareobisa 
da dasrulebis Semdeg terminma gaimyara da gaifarTova mniSvneloba. dRes omis 
literaturaSi moiazreba yvela literaturuli nawarmoebi, romelic omis 
Tematikazea Seqmnili. omis literatura saerTo saxelwodebaa teqstebisa, romlebic 
inspirirebulia omiT, Seqmnilia omis Tematikaze. omis literatura moicavs im 
teqstebsac, sadac saomari moqmedebebi ar aris aRwerili, magram omis gamocdilebaa 
naCvenebi, maT Soris: SiSi, mwuxareba, ganSoreba, gardacvaleba, devna, gadasaxleba, 
imedebi da molodinebi. aRniSnuli termini moicavs im literaturuli 
nawarmoebebsac, romlebic exeba omisSemdgom eTikur, filosofiur, sazogadoebriv 
aspeqtebs. statiaSi ganxilulia omisa da antiomis literatura, romelic qarTveli 
da osi avtorebis mier aris Seqmnili. 
 

 

 
 
 

https://www.tsu.ge/data/file_db/scandinavian-studies/Nino-Popiashvili.pdf
https://www.tsu.ge/data/file_db/scandinavian-studies/Nino-Popiashvili.pdf
https://www.tsu.ge/data/file_db/scandinavian-studies/Nino-Popiashvili.pdf
https://www.tsu.ge/data/file_db/scandinavian-studies/Nino-Popiashvili.pdf
https://www.tsu.ge/data/file_db/scandinavian-studies/Nino-Popiashvili.pdf
https://www.tsu.ge/data/file_db/scandinavian-studies/Nino-Popiashvili.pdf
https://www.tsu.ge/data/file_db/scandinavian-studies/Nino-Popiashvili.pdf
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 publikaciebi: 
b) ucxoeTSi 

 
krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 

gert robert 
grunerti, nino 

popiaSvili 
Gert Robert Gruenert, 

Nino Popiaschwili 

(hrsg.) 

qarTuli poeziis 
anTologia 

Eine Anthologie 
georgischer Lyrik 

germania, 
ludvisburgi  

Deutschland, POP Verlag 

580 

anotaciebi qarTul enaze 

wigni warmoadgens qarTuli poeziis anTologias germanul enaze, gamomcemlebi: 
gert robert gruenerti, nino popiaSvili. anTologias axlavs nino popiaSvilis 
winasityvaoba. anTologiaSi Sesulia 83 avtori. Semdgeneli da redaqtori: nino 

popiaSvili 

 

 
 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

nino 
popiaSvili 

Aufklärung _ 

europäische 

Horizonten 

(Die wenig 

bekannte Vertreter 

der Aufklärung) 

(University of 

Latvia) Materials 

of internationale 

Conference 

 

- University of 
Latvia 

10 

anotaciebi  
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1. Die Aufklärung war eine europäische Bewegung, die sich unterschiedlich 

intensiv in den Ländern West und Mitteleuropas entfaltete. Am Anfang der Ort der Aufklärung 

war ganze Europa, aber, wie es auch bekannt ist, Aufklärung, als Bewegung und als 

literarische, philosophische und künstliche Erscheinung, würde auch am Rande des Europas: 

Sowie in den kolonistischen Länder erschienen worden und auch, natürlich, durch 

orientalischen Denkers und Reisender, in orientalische Länder war bekannt die Ideen von 

Aufklärung. Die Hauptideen der Aufklärung: Religion und Verständnisse, Toleranz, 

Menschenrechte, Kritik den existierenden Tendenzen, technologische Vorschritt, 

Industrialisierung, Problem des Individuums, Erziehungsschwerpunkte, kirchliche und religiöse 

Toleranzprobleme, Ausbildung und enzyklopädische Kenntnisse waren außer 

zentraleuropäische Länder auch für Osteuropa wichtig. Mann soll merken, dass in 

osteuropäische Kontakten in 17. und 18. Jahrhundert treffen wir Mitglieder der Öffentlichkeit: 

Schriftsteller und Humanisten, wessen Schwerpunkten die Hauptideen der Aufklärung waren, 

hier soll, vor allem der Begründer der lettischen säkulare Literatur, Gotthard Friedrich Stender 

(1714-1796) benannt werden. Wie es bekannt ist: Stender wurde in Jena studiert, danach war er 

Lehrer am fränkischen Waisenhaus. 1744 wurde er Pastor im Riga, wo er seine Interessen zu 

lettische Sprache auch dargestellt hat. Er verfasste Grammatik der lettische Sprache und hat 

auch ein Lexikon der lettischen Sprache Verfassen. Es muss natürlich auch seine andere 

wissenschaftliche Interessen nicht vergessen werden, als mehrfachiger Gelehrter, als Geograph, 

als Rektor und als beteiligter der Pietismus, als Diplomat und Pastor. Es ist wichtig: Seine 

Rolle in verschiedenen Bereichen, wie Theologie, Geografie, Geschichte, Musik, Technik: 

Sprachwissenschaft, Folklore, Astronomie, Kunst, Pädagogik bemerkbar zu machen. 

 

 

 
samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

a) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

nino popiaSvili nacionaluri 
literaturis kanoni da 
diqtatura (stalini da 

akakis “suliko”) 

2015 wlis seqtemberi, 
SoTa rusTavelis 

qarTuli literaturis 
instituti 

2 nino popiaSvili National and Intercultural 
Frontiers of Literature (on the 

Example of Georgian Literature) 

2015 wlis 4-6 ivlisi, 
saqarTvelos mecnierebaTa 
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(in German Language) erovnuli akademia 
3 nino popiaSvili ‘’Suliko’’ as a Poem and as a 

Song – Composers’ Translated 
Masterpiece between Languages 

and Music 
 

2015 wlis 25-29 seqtemberi 

4 nino popiaSvili eses swavleba: weris 
principebi da meTodika 

2015 wlis 17 oqtomberi 

5 nino popiaSvili, naira 
bepievi 

qarTul-polonuri samefo 
ojaxi 

2015 wlis 14-16 ivnisi 

6 nino popiaSvili erTi leqsis Targmanebis 

anTologia _  
akaki wereTlis `sulikos~ 

Targmanebi 
 

2015 wlis 25-26 ivnisi 

7 nino popiaSvili akaki wereTlis `suliko~: 
genezisi da 

literaturuli arqetipebi 
 

2015 wlis 22-24 ivnisi 

8 nino popiaSvili identobis cnebis 
literaturuli 

diskursi:  

iakob gogebaSvilis 
“iavnanam ra hqmna?” 

2015 wlis 19 oqtomberi 

9  
nino popiaSvili 

enis swavlebis 
interaqtiuli meTodi  

(qarTulis, rogorc 
meore enis swavlebis 

magaliTze) 
 

 

10 nino popiaSvili omisa da antiomis 

literatura  

(Tanamedrove 

qarTuli da osuri 

literaturis magaliTze) 

 

 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

1. nacionaluri literaturis kanoni Sedgeba yvelaze mniSvnelovani, 
savaldebulo literaturis korpusisagan xSirad icvleba politikuri da 
ideologiuri cvlilebebis paralelurad. unda aRiniSnos, rom nacionaluri 
literaturis kanonis kvleva gulisxmobs politikur, ideologiur, 
kulturologiur da literaturaTmcodneobiT kvlevebs. amavdroulad, nacionaluri 
literaturis kanoni Tavad aris politikuri sistema, ris gamoc kanonis cvlileba 
calkeuli politikuri reJimebis cvlilebasTanac aris kavSirSi. moxsenebaSi 
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gamoTqmulia Sexeduleba, rom akaki wereTlis cnobili leqsi, “suliko” sabWoTa 
kavSiris beladis, stalinis sayvareli leqsi da simRera iyo, ris gamoc igi gaxda 
popularuli. Sexedulebis argumentebs warmoadgens qarTul da ucxour wyaroebSi 
daculi cnobebi. 

2. literatura Tavis arsSi interkulturuli da multikulturuli fenomenia. 
literatura es aris erTi mxriv, nacionalur identobaze da gamocdilebaze 
damyarebuli narativi, xolo meore mxriv, arsebuli gamocdilebis, 
multikulturuli garemos gaziareba. literaturis interkulturuloba saSualebas 
iZleva mxatvrul nawarmoebSi erTdroulad davinaxoT ramdenime Sre, romlebic 
SesaZloa Tanabrad, SesaZloa garkveuli intensivobiT igrZnobodes da asaxul iyos 
teqstSi. nacionaluri Sre, interkulturuli Sre, avtoris Sre. 

aRniSnuli definiciebis intensivoba SesaZloa sruliad individualuri iyos 
calkeuli avtorebisa da maTi calkeuli teqstebis SemTxvevaSi, anu zoggan 
SesaZloa pirvelxarisxovani iyos interkulturuli Sre, xolo sxva SemTxvevaSi, 
nacionaluri Sre, an avtoris identobis, piradi gamocdilebis (da ara, magaliTad, 
nacionaluri gamocdilebiT miRebuli inspiracia) Seqmnili teqsti. qarTul 
literaturas mravalsaukunovani tradiciebi aqvs, sadac SeiZleba vimsjeloT 
rogorc literaturis nacionalur xasiaTze, ise interkulturul nakadebze.  
 

3. akakis `suliko~ 12 strofisagan Sedgeba. `sulikos~ Targmanebze muSaobisas 
kidev erTxel davrwmundiT, rogori saerTaSoriso interesi ergo mas. leqsi 
Targmnilia mraval enaze, maT Soris afxazurad, azerbaijanulad, belorusulad, 
bulgarulad, germanulad, espanurad, esperantos enaze, estonurad, iaponurad, 
latviurad, litvurad, osurad, polonurad, rusulad, slovakurad, somxurad, 
udmurtul enaze, frangulad, Cexurad, Cinurad. zog enaze arsebobs ramdenime 
Targmani. araiSviaTad Targmnilia sruli 12 strofi, Tumca zogjer Targmnilia 
pirveli 2-3 strofi, anu leqsis is nawili, romelic sasimRerod gamoiyeneboda. 
zogjer TargmanSi dakargulia leqsis avtorisa da simReris avtoris saxelebi da 
moxseniebulia, rogorc xalxuri simRera. unda iTqvas, rom `suliko~ dRemde 
popularuli teqstia da ocdameerTe saukuneSic iTargmneba rogorc leqsi da 
rogorc simRera. 
4. ese aris literaturis, literaturuli kritikisa da publicistikis Janri. 
prozauli Txzuleba, romelic moculobiT ar arisvrceli, Tumca gaaCnia 
dasrulebuli saxe da axasiaTebs msjelobis logikuri ganviTareba. arsebobs 
sxvadasxva saxis ese: beletristuli, filosofiuri, istoriuli, samecniero, 
kritikuli. 
eses Janrul Taviseburebas warmoadgens is, rom gaaCnia kompoziciuri Tavisufleba, 
rac eses Seqmnisa da agebis mravalferovnebas gulisxmobs. aseve, eses aqvs mkveTrad 
gamoxatuli avtoriseuli individualoba da subieqtivizmi, eseSi xSirad vxvdebiT 
saubris formis elementebs, mkveTrad gamoixateba plemikuri da kritikuli analizi.  
eseSi gamoTqmulia individualuri STabeWdilebebi da Sexedulebebi. ese Tavisi 
agebulebiTa da Janrobrivi maxasiaTeblebiT Zalze axlos aris erTi mxriv, 
literaturul narkvevTan, xol meore mxriv, samecniero naSromTan. eses tipis 
teqstebad da nawilobriv sinonimebad SeiZleba CaiTvalos traqtati, statia, 
narkvevi. esesturi stilisaTvis damaxasiaTebelia ganaTlebuloba, sakiTxis wvdomisa 
da analizis unari, asociaciuri azrovneba,  aforizmuloba, Riaoba, sasaubro 
intonacia.  
5. saqarTvelos ukanaskneli mefe, grigol bagrationi (1789-1830) ojaxurad da 
SemoqmedebiTad mWidrod iyo dakavSirebuli poloneTTan, mis kulturasTan, 



37 
 

yofasTan. amisi dasturia misi Semoqmedebis garkveuli furclebi da qarTul-
polonuri misi ojaxi. mas colad hyolia barbare bukrinskaia (1810-1876), Tbilisis 
keTilSobilTa sawavleblis direqtoris Tevdore bukrinskis asuli. grigol 
bagrationi samefo ojaxs miekuTvneboda. igi giorgi meTormetis Svilis, ioanes vaJi 
yofila. grigoli cnobilia, rogorc gardamavali xanis moRvawe. mas mravlad 
dautovebia leqsebi, poemebi, sxvadasxva Janris nawarmoebebi, riTic garkveuli kvali 
datova qarTuli mwerlobis istoriaSi. 
6. akakis `suliko~ 12 strofisagan Sedgeba. `sulikos~ Targmanebze muSaobisas kidev 
erTxel davrwmundiT, rogori saerTaSoriso interesi ergo mas. leqsi Targmnilia 
mraval enaze, maT Soris afxazurad, azerbaijanulad, belorusulad, bulgarulad, 
germanulad, espanurad, esperantos enaze, estonurad, iaponurad, latviurad, 
litvurad, osurad, polonurad, rusulad, slovakurad, somxurad, udmurtul enaze, 
frangulad, Cexurad, Cinurad. zog enaze arsebobs ramdenime Targmani. araiSviaTad 
Targmnilia sruli 12 strofi, Tumca zogjer Targmnilia pirveli 2-3 strofi, anu 
leqsis is nawili, romelic sasimRerod gamoiyeneboda. zogjer TargmanSi 
dakargulia leqsis avtorisa da simReris avtoris saxelebi da moxseniebulia, 
rogorc xalxuri simRera. unda iTqvas, rom `suliko~ dRemde popularuli teqstia 
da ocdameerTe saukuneSic iTargmneba rogorc leqsi da rogorc simRera. 
7. akaki wereTlis `suliko~ 1895 wlis 9 ivniss daibeWda gazeT `kvalSi~. leqsis 
avtografi dakargulia. `suliko~ Zalian male gaxda popularuli rogorc leqsi da 
rogorc simRera, Tumca unda iTqvas, rom miuxedavad leqsis popularobisa, igi 
dRemde amouxsnel saidumlod rCeba. kidev ufro did saidumlos warmoadgens 
leqsis genezisis sakiTxic. safiqrebelia, rom akakis cnobili leqsis geneziss 
warmoadgendes vaJa-fSavelas leqsi `samefo siyvarulisa~, romelic vaJas dauweria 
1894 wels da or sxva leqsTan erTad gaugzavnia gazeT `kvalis~ redaqciaSi. 
`kvalSi~ vaJas leqsi ar daubeWdavT. rogorc redaqtoris minaweridan Cans, leqsi 
dauwunia akakis. `samefo siyvarulisa~ 16 strofisagan Sedgeba. movitanT leqsis 
pirvel strofs: 
`satrfo davkarge, imas veZebdi, 
Semoviare mTeli qveyana. 
Wiri da sevda zRva da xmeleTze 
satrfos moZebars Semxvda bevrgana~. 
SesaZlebelia, akakis `suliko~ vaJas `samefo siyvarulisas~ Taviseburi pasuxi iyos 
(a. gomarTeli). SesaZlebelia, es iyos literaturuli recefcia maradiuli Ziebis 
Temaze.  
8. TviTidentifikacia, sakuTari identobis Zieba yovel drosa da epoqaSi 
mniSvnelovani da aqtualuria. sofokles tragediis msgavsad mxatvrul teqstebSi 
xSirad aris areklili sakuTari identobis, meobis Ziebis Temebi. iakob 

gogebaSvilis ~iavnanam ra hqmna?” swored identobis dakargvisa da kvlavmopovebis 
Temas exeba. avtori miuTiTebs, rom qeTo kaxeTis erT-erTi lamazi soflidanaa, qeTo 
SeZlebuli ojaxisSvilia, zurab qarTvelaZis erTaderTi qaliSvili. cnobilia, rom 
es gvari avtoris mier aris gamogonili, vfiqrobT, qeTos warmoSobilobaSi 
qarTvelis amgvari xazgasma avtoris Canafiqris kidev ufro gacxadebas gulisxmobs, 
rom qeTo ara mxolod eTnikurad qarTvelia, aramed qarTveli qarTvelaZea. 
nawarmoebis dasawyisidanve amis gacxadebiT ukve aSkaraa, rom qeTo daubrundeba 
saqarTvelos, rom qeTo adre Tu gvian aRidgens qarTvelaZeobas, qeTo ipovis Tavis 
identobas.  
9. swavla da swavleba aris procesi, romelic mraval gansxvavebul meTods moicavs. 
aucilebelia aRiniSnos, rom Semecneba, Seswavla da koncentrireba ama Tu im 
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konkretul sferoze msmenelis: moswavlis, studentis aqtiur CarTvasac gulisxmobs. 
interaqtiuli swavleba gulisxmobs msmenelebis CarTulobas sagakveTilo/saleqcio 
procesSi. aseT SemTxvevaSi aqcenti gakeTebulia swavlebis iseT formebze, romelic 
gaTvlilia yoveli msmenelis aqtivobaze. xSirad miaCniaT, rom swavleba mxolod codnis 
gadacemaa, magram aviwydebaT, rom igi aucileblad gulisxmobs codnis ,,aRebasac“, anu 
realuri saswavlo procesi TavisTavad interaqtiuria.  
10. `omis literatura~, rogorc termini meoce saukunis dasawyisidan gvxvdeba. 
Tavdapirvelad is aRniSnavda pirveli msoflio omis dros da Semdgom, omis Temaze 
Seqmnili literaturul teqstebs. mogvianebiT, meore msoflio omis mimdinareobisa 
da dasrulebis Semdeg terminma gaimyara da gaifarTova mniSvneloba. dRes omis 
literaturaSi moiazreba yvela literaturuli nawarmoebi, romelic omis 
Tematikazea Seqmnili. omis literatura saerTo saxelwodebaa teqstebisa, romlebic 
inspirirebulia omiT, Seqmnilia omis Tematikaze. omis literatura moicavs im 
teqstebsac, sadac saomari moqmedebebi ar aris aRwerili, magram omis gamocdilebaa 
naCvenebi, maT Soris: SiSi, mwuxareba, ganSoreba, gardacvaleba, devna, gadasaxleba, 
imedebi da molodinebi. aRniSnuli termini moicavs im literaturuli 
nawarmoebebsac, romlebic exeba omisSemdgom eTikur, filosofiur, sazogadoebriv 
aspeqtebs. 
 

 

b) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

nino popiaSvili  ioseb pontenis 
“babilonis godoli” da 
Tanamedrove diskursebi 

“Вавилонская башня" 
Иосифа Понтена  и 

современный дискурс 
 

2015 wlis 1-4 dekemberi, 
riga, latvia  

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

babilonis godolis bibliuri siuJeti saukuneebis ganmavlobaSi xelovnebis 
sxvadasxva sferos STagonebis wyaroa.  ioseb pontenis `babilonis godoli, erTi 
ojaxis enaTa aRrevis istoria~ (Der Babylonische Turm. Geschichte der Sprachverwirrung 

einer Familie) 1918 wels gamoqveynda. es aris erTi ojaxis istoria, sadac iseve xdeba 
enaTa, SexedulebaTa, warmodgenaTa aRreva, rogorc bibliur babilonSi. 
aRsaniSnavia, rom ioseb pontenis romani Tavidanve iqca pontenis Tanamedrove 
germaneli mwerlebis interesis obieqtad. cnobilia, rom Tomas mani da herman hese 
did yuradRebas iCendnen axalgazrda pontenis Semoqmedebis mimarT. unda iTqvas 
isic, rom Tomas manis dRiurebidan Cans, rogori interesiT kiTxulobda didi 
mwerali axalgazrda avtoris teqsts. 

pontenis `babilonis godoli~ mogviTxrobs erTi ojaxis bedze. axalgazrda 
herman grosiohani, romelmac axlaxan daasrula umaRlesi ganaTleba, ocnenobs 
bibliur babilonSi cxovrebaze. rodesac mas misi da, franciska ekiTxeba, Tu ra 
itacebs mas yvelaze etad, Tu ratom surs babilonSi cxovreba, hermani pasuxobs: 
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`Seneba, franciska, Seneba!~ romans tragikuli dasasruli aqvs.  romanis mTavari 
gmiris ocnebebi imsxvreva da imedebi nadgurdeba. hermani iRupeba ise, rom misi 
aRaravis esmis. 

1.  
 

  

  2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis wyaro 
(adgilobrivi 

granti, ucxouri 
granti) 

1 
 
 

qarTuli mwerlobis 
interkulturuli modeli 
da erovnuli identobis 

problema 
 

aleqsandre 
kartozia 

naTela Citauri, 
Sorena SamanaZe, 
nino popiaSvili 

SoTa rusTavelis 
erovnuli 

samecniero fondi 

2 migracia da literatura 
 
 
 
 
 

nino popiaSvili axalgazrda 
mecnierTa 
grantis 

farglebSi 

SoTa rusTavelis 
erovnuli 

samecniero fondi 

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

 
1. ganxilulia qarTuli mwerlobis interkulturuli modeli, rogor 

kavSirSia qarTuli samamulo mwerloba da sazRvargareT Seqmnili, 
diasporuli literatura. 

2. saarlandis universitetSi mivlinebisas saSualeba mqonda gavcnobodi 
mdidar samecniero masalas, rogorc universitetis saerTo biblioTekaSi, 
aseve zogadi da SedarebiTi institutis biblioTekaSi. radgan Tavidanve 
gaviare eleqtronuli registracia stumari profesoris rangSi, saSualeba 
mqonda mesargebla eleqtronuli resursebiTac, maT Soris, eleqtronuli 
wignebiTac. aseve, universitetSi gamoyofili mqonda samuSao adgili 
(magida da kompiuteri), sadac davamuSve Cemi kvlevisaTvis saintereso 
masala. mqonda saintereso Sexvedrebi da konsultaciebi universitetis 
profesorebTan. 
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Tamar barbaqaZe 

 

publikaciebi: 

ა) saqarTveloSi 

krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 

 

Tamar barbaqaZe krebuli 

`leqsmcodneoba~, 

VII. eZRvneba 

terenti granelis 

xsovnas 

Tbilisi, 

literaturis 

institutis 

gamomcemloba 

gv. 9-59 

anotaciebi qarTul enaze 

1. samecniero gamokvlevaSi  `terenti granelis leqsi~ poetis 1979 wlis `rCeulze~ 
dayrdnobiT (naSroms axlavs terenti granelis saleqso formebis versifikaciuli 
cnobari (gv. 27-58), dadgenilia, rom terenti granelma Seqmna Taviseburi, 
originaluri, gamorCeuli versifikaciuli forma: katrenebi, orstrofiani, 
samstrofiani kompoziciebi, sarkiseburi asaxviTa da sintaqsuri paralelizmiT. 

 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 

 

 

 

 

Tamar barbaqaZe 

 

 

mirza gelovanis 

`dabrunebuli~ 

sonetbi da sxva 

leqsebi 

`sjani~, # 16, 

2015 

 

 

 

Tbilisi, Tsu 

 

gv. 130-147 

 

 

 

anotaciebi qarTul enaze 

1. naSromSi mirza gelovanis saarqivo gamocemis (qarTuli literaturis saxelmwifo 
muzeumis gamomcemloba `literaturis matiane~, 2009) mixedviT, Seswavlilia da 
gaanalizebulia mirza gelovanis aqamde ucnobi sonetebisa da sxva leqsebis 
versifikacia. 
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samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 

 

 

 

 

 

 

2.  

Tamar barbaqaZe  

 

 

 

 

 

 

Tamar barbaqaZe 

SoTa CantlaZis leqsi _ 

tradiciebisa da novaciis 

fonze 

 

 

 

 

evropuli myari saleqso 

formebi aleqsandre 

abaSelis poeziaSi 

IX saerTaSoriso 

simpoziumi, 23-25 

seqtemberi, Tbilisi, SoTa 

rusTavelis qarTuli 

literaturis instituti 

 

leqsmcodneobis IX 

samecniero sesia (mieZRvna 

aleqsandre abaSelis 

xsovnas), 10-11 ivnisi, 

Tbilisi, SoTa 

rusTavelis qarTuli 

literaturis instituti 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

1. naSromSi ganxilulia SoTa CantlaZis damokidebuleba qarTuli leqsis 

tradiciasTan da poetis novatoroba. gamokveTilia misi leqsis Soreuli da 

uaxlesi winaprebi: qarTuli klasikuri leqsi da `cisferyanwelebi~. savaraudoa, 

rom S. CantlaZis verlibri paolo iaSvilis Tavisufali leqsis novaciiTac iyo 

STagonebuli. 

2. moxsenebaSi gaanalizebulia aleqsandre abaSelis evropuli myari saleqso 
formebis: sonetebis, trioletebis, rondoebis, rondelebis, oqtavebisa da franguli 
baladis versifikaciuli Taviseburebani. 

 
 

damatebiTi aqtivobebi: 

1. Tamar barbaqaZis organizatorobiT 2015 wlis 10-11 ivniss SoTa 

rusTavelis qarTuli literaturis institutSi gaimarTa aleqsandre 

abaSelisadmi miZRvnili leqsmcodneobis IX samecniero sesia. 

2. Tamar barbaqaZis xelmRvanelobiT 2015 wels warmatbiT daicves 

samagistro da sabakalavro naSromebi: salome lomourma da salome 

ustaraSvilma. 

3. T. barbaqaZe kiTxulobs leqciebis kurss ivane javaxiSvilis saxelobis 

Tbilisis saxelmwifo universitetis filologebTan (bakalavrebTan da 

magistrantebTan): 1. qarTuli leqsmcodneoba (arCeviTi), bakalavrebTan; 2. 
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qarTuli leqsis poetika (savaldebulo) magistrantebTan,  3. erTi mwerlis 

poetika (arCeviTi) magistrantebTan. 

4. T. barbaqaZe aris Jurnal `sjanis~ redkolegiis wevri. 

5. T. barbaqaZis redaqtorobiT momzadda da gamovida krebuli 

`leqsmcodneoba _ VII (trenti graneli)~. 

 
 
giorgi gaCeCilaZe 

 
 

publikaciebi: 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

giorgi 
gaCeCilaZe 

 

politikis 
poetika (ilia 
WavWavaZe, akaki 

wereTeli, 
vaJafSavela, 

galaktioni da 
stalini) 

me-9 
saerTaSoriso 
simpoziumis 
masalebi, 2015 

Tbilisis sax. 
un-tis 

gamomcemloba 

gv.6 

anotaciebi qarTul enaze 

1.   

 

 

 

samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

giorgi gaCeCilaZe 
 

politikis poetika (ilia 
WavWavaZe, akaki wereTeli, 
vaJafSavela, galaktioni 
da stalini) 

23-25 seqt.,  2015.   
SoTa rusTavelis qarTuli  
literaturis instituti, IX 
saerTaSoriso samecniero 
simpoziumSi _  
“literaturaTmcodneobis 
Tanamedrove problemebi”. 
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gubaz leTodiani 
 

saqarTvelos saxelmwifo biujetisა da grantebis gareSe  
Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis wyaro 
(adgilobrivi 

granti, ucxouri 
granti) 

1 
 
 

“dramis poetika da 
qarTuli originaluri 

dramis formireba 
(antikuri epoqidan me-20-e 
saukunemde). Filologia 
Literaturis Teoriisa da 

komparativistikis 
ganyofileba 

irma ratiani irma ratiani, 
arCil 

werediani,  
gubaz 

leTodiani 

Aadgilobrivi 
granti (Tsu) 

 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 
(qarTul enaze) 

Kkvlevis Sedegebis ZiriTadi aspeqtebi aisaxeba samecniero statiebSi, saidanac erTi 
2015 wels daibeWdeba adgilobriv recenzirebad JurnalSi, xolo meore, proeqtis 

dasrulebidan 12 Tvis ganmavlobaSi, daibeWdeba saerTaSoriso recenzirebad 
JurnalSi 

 
 

 
 
rusudan Turnava 

 
publikaciebi: 

statiebi 
 

# avtori/ avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-
lis/krebu-

lis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

Ppier 
bruneli(Targmani) 

diTirambi Ggadacemulia L 
literaturuli 
Ziebanis bolo 
nomrisTvis   

Tbilisi, 
literaturis 
institutis 
gam-ba 

10 gverdi 

Targmani pier brunelis wignidan “Janrebis miTopoetika”, parizi, “puf”, 2007. 
dionises sadideblad Seqmnili diTirambis, rogorc qoraluri lirikis axa- li 
formis warmoSobis dro da adgili. Janris reforma dionises fleitidan 
kiTaraze gadasvlis momentSi. diTirambis fuZemdebeli – arioni. diTirambis 
miTopoetika cxadyofs Janris uSualo kavSirs miTTan. diTirambis formebi da 
gamoZaxili Tanamedrove lirikaSi.  
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III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

b) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

rusudan Turnava Aartur rembo qarTul 
literaturaSi 

 2015 wlis 10 seqtembe- ri, 
parizi 

moxseneba wakiTxul iqna safrangeTis wignis erovnuli centris stipendiiT parizis 
xelovanTa da mTargmnelTa saxlSi yofnis dros, “mxatvruli saxelosnos” 
sxdomaze(Centre International d’Accueil et d’Echanges des Recollets,150\154 rue du Faubourg St-Martin, 
75010 Paris). moxseneba exeba artur rembos qarTul Targmanebs (paolo iaSvilis, 
valerian gafrindaSvilis, kolau nadiraZis, giorgi qavTaraZis, givi gegeWkoris) da 
qarTveli poetebis damokidebulebas frangi poetis uCveulo saxismetyvelebisa da 
misi naTelmxilveluri ambiciebisadmi.  

 
  

 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis wyaro 
(adgilobrivi 

granti, ucxouri 
granti) 

1 
 
 

qarTuli modernizmi  
(literaturaTmcodneo-  
Bba, komparativistika)  
 

Ggaga lomiZe rusudan 
Turnava 

rusTavelis fondi  

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

Ffranguli dekadansisa da simbolizmis Camoyalibeba, misi socio-politikuri da 
kulturuli konteqsti.  
franguli simbolizmi Camoyalibda xangrZlivi da rTuli, winaaRmdegobrivi 
SemoqmedebiTi procesis Sedegad 1870- 1885 wlebSi. igi sajarod pirvelad gamovida 
literaturul asparezze Jan moreasis manifestiT 1886 wels. momdevno aTi weli ki 
dasWirda misi Teoriis daxvewas da sayovelTao sazogadoebriv aRiarebas.     
Ddekadansi rogorc literaturuli ganviTarebis faza win uswrebs simbolizms, 
romelic Camoyalibda masTan metoqeobis pirobebSi. 1870-iani wlebis parizis kafeebma 
da kabareebma mniSvnelovani roli iTamaSes dekadentur-simbolisturi skolis 
Camoyalibebis saqmeSi.  
Mmiuxedavad imisa, rom 1895-1914 wlebSi simbolisturma Rirebulebebma krizisi 
ganicades, simbolistebs akritikebdnen “romanuli skola” da “naturistebi”, 
sapasuxod Seqmnilma neo-simbolisturma skolam bergsonis filosofiaze 
dayrdnobiT SeZlo pasuxi gaeca viwro da realobas mowyvetili esTetizmis 
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braldebaze, romelic xSirad ismoda mis mimarT.   
simbolistebis wyalobiT aRiarebuli verlibri gascda erTi Taobis farglebs.  

 
 
irakli kenWoSvili 
 

publikaciebi: 

ა) saqarTveloSi 

 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

irakli 
kenWoSvili  

“qarTuli 
poeturi 
modernizmis 
interteqsti”. 
sjani.  

#16 Tbilisi: SoTa 
rusTavelis 
qarTuli 

literaturis 
instituti 

12 

2 irakli 
kenWoSvili 

cvetan 
todorovi. 

“literaturis 
cnebisaTvis”. 
literaturis 

Teoriis 
qrestomaTia   

#III Tbilisi: GCLA 
Press 

18 

anotaciebi qarTul enaze 

1. qarTuli poeturi modernizmis interteqsti xasiaTdeba romantikuli 
TviTgamoxatvis esTetikisagan daSorebiT, poetur teqstebSi heterogenuli 
bunebis interteqstobrivi sivrcis xvedriTi wilis zrdiTa da garkveuli 
tipologiuri siaxloviT barokos poeziasTan.  

2. Targmani inglisuridan, rasac Tan axlavs mTargmnelis komentarebi.  

 

 

publikaciebi: 
 
 

statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

irakli 
kenWoSvili 

“azerbaijanuli 
sasimRero 

 baqo: baqos 
slavuri 

15 
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lirika XVIII 
sakunisa da XIX 

saukunis 
pirveli 

meoTxedis 
qarTul 

xelnawerebSi”.  

universiteti 

anotaciebi qarTul enaze 

1. XVIII saukunis II naxevrisa da XIX saukunis pirveli meoTxedis xelnawer 
krebulebsa da anTologiebSi xSirad gvxvdeba qarTuli asoebiT gadawerili 
Turqulenovani (azerbaijanuli) sasimRero lirikis teqstebi. yovelive es im 
faqtis Taviseburi gamovlinebaa, rom aRniSnuli periodis qarTuli lirikis 
ganviTarebisa da ganaxlebis procesSi garkveul rols asrulebda 
azerbaijanuli lirikidan momdinare saleqso formebi da stiluri saSualebebi. 

 
 

samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

irakli kenWoSvili al. abaSelis adrindeli 
lirika da balmontizmi   

27.03.2015. Tbilisi, SoTa 
rusTavelis qarTuli 

literaturis instituti 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

 

1. naSromSi mocemulia im debulebis argumentireba, rom aleqsandre abaSelis 1910-
iani da 1920-iani wlebis dasawyisis lirikaSi, gansakuTrebiT grZeli sazomebiT 
daweril leqsebSi, TvalsaCinoa konstantine balmontis poeziidan momdinare Warbi 
melodizmis, anaforebis simravlisa da Sida riTmebis zegavlenis kvali.   

 

b) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

irakli kenWiSvili Азербайджанская песенная 

лирика в грузинских рукописях 

XVIII-го века и первых трех 

деятелей XIX-го века 

27-28 noemberi, baqos 
slavuri universiteti, 

baqo, azerbaijani 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

1. XVIII sakunis II naxevrisa da XIX saukunis pirveli meoTxedis xelnawer 
krebulebsa da anTologiebSi xSirad gvxvdeba qarTuli asoebiT gadawerili 
Turqulenovani (azerbaijanuli) sasimRero lirikis teqstebi. yovelive es im faqtis 
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Taviseburi gamovlinebaa, rom aRniSnuli periodis qarTuli lirikis ganviTarebisa 
da ganaxlebis procesSi garkveul rols asrulebda azerbaijanuli lirikidan 
momdinare saleqso formebi da stiluri saSualebebi. 

 
 
Tamar nucubiZe 

 
 

publikaciebi: 

ა) saqarTveloSi 

statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

Tamar 
nucubiZe 

iuri lotmani. 
“ena, rogorc 
literaturis 

masala”. 
literaturis 

Teoriis 
qrestomaTia.  

#III Tbilisi: GCLA 
Press 

6 

2 Tamar 
nucubiZe 

iuri lotmani. 
“poeturi 
teqstis 

struqturuli 
analizis 

amocanebi da 
meTodebi”. 

literaturis 
Teoriis 

qrestomaTia. 

#III Tbilisi: GCLA 
Press 

9 

anotaciebi  

1. Targmani iuri lotmanis wignidan “Анализ поэтического текста” (1972). 

2. Targmani iuri lotmanis wignidan “Анализ поэтического текста” (1972). 

 
 

 



 
Tsu SoTa rusTavelis qarTuli literaturis isnstituti 

institutis direqtori _ profesori irma ratiani 
 

qarTuli literaturis samecniero ganyofileba 
 

ganyofilebis xelmZRvaneli filologiis mecn. doqtori manana kvaWantiraZe 
 
personaluri Semadgenloba: 

 
amiran  arabuli 
darejan menabde 
maia jaliaSvili 
lali avaliani 
manana kvataia 
emzar kvitaiSvili. 
nona kupreiSvili 
goCa kuWuxiZe 
ana leTodiani 
inga milorava 
Tamar SarabiZe 
Tamaz vasaZe 
saba–firuz metreveli 
nana mrevliSvili 
irina nacvliSvili 
ada nemsaZe 
miranda tyeSelaSvili 
manana SamiliSvili 
eka CikvaiZe 
Tamar ciciSvili 
zoia cxadaia 
maka joxaZe 

 

saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis Semsruleblebi 

1 
 

iv. javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo 
universitetis SoTa 
rusTavelis qarTuli 

literaturis institutis 
`gzamkvlevis~ seriis IV 

wigni _ `iovane sabanisZis 
`abo Tbilelis wameba~. 

 
humanitaruli mecniereba. 

qarTvelologia. 
qarTuli literatura  

darejan menabde 
 

goCa kuWuxiZe,  
darejan menabde,  
ana leTodiani,  
saba metreveli,  
nana mrevliSvili,  
irina nacvliSvili,  
eka CikvaiZe. 

 

 
proeqti _ `gzamkvlevis~ seriis IV wigni _ `iovane sabanisZis `abo Tbilelis 

wameba~ Sesrulda 2014-2015 wlebis ganmavlobaSi. 2015 wlis bolosTvis dasrulda 
muSaoba krebulze da momzadda wignis eleqtronuli versia.  

2015 wels Sesrulda Semdegi samuSao:  



 2 

1. rubrikisaTvis _ `qarTveli mecnierebi `abo Tbilelis wamebis~ Sesaxeb~ _ 
masalis (amonaridebis) moZieba.  

2. rubrikisaTvis _ `teqsti~ _ abo Tbilelis Sesaxeb Seqmnili himnografiuli, 
svinaqsaruli da sxva teqstebis moZieba da momzadeba wignSi Sesatanad. 

3. `abo Tbilelis wamebis~ biobliografiis Sedgena qarTul da ucxour enebze. 
4. `abo Tbilelis wamebis~ inglisuri Targmanis eleqtronuli versiis 

momzadeba. 
5. wignisTvis saWiro sailustracio masalis Sekreba da sastambod gamzadebi. 
6. wignis eleqtronuli versiis sastambod momzadeba. 
  
2015 wlis bolosTvis krebuli mzad aris gamosacemad.  

 

 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis Semsruleblebi 

2 
 

me-19 saukunis qarTuli 
literaturis sakiTxebi 

 
humanitaruli mecniereba. 

qarTvelologia. 
qarTuli literatura  

 

Tamar SarabiZe 
 

Tamar SarabiZe,  
amiran arabuli,  
Tamar ciciSvili,  
Tamaz vasaZe,  
qeTevan niniZe. 

 
proeqti moicavs vrcel periods 2014_2023 wlebs. 2014-2016 wlebSi muSaoba 

mimdinareobs Temaze: me-19 saukunis qarTuli dramaturgia. literaturul-
publicisturi konotaciebi. masSi Sedis me-18 saukunis bolosa da me-19 saukunis 
dasawyisSi Teatraluri sanaxaobebi, 50-iani, 60-iani, 80-90-iani da 900-iani wlebis 
dramaturgia da Teatraluri kritika. 2015 wels dasrulda proeqtis meore etapi _ 
sazogadoebriv asparezze TergdaleulTa gamoCena, xelaxali brZola Teatris 
aRorZinebisaTvis; Teatris repertuarisa da enis specifikis gansazRvra, dramis 
Janris damkvidreba; Teatraluri kritika. qarTveli klasikosebi _ akaki wereTeli, 
al. yazbegi, vaJa-fSavela _ TeatrisaTvis. 

 
 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis Semsruleblebi 

3 
 

XX saukunis pirveli 
naxevris qarTuli 

saliteraturo procesi 
(2014-2018 w.w.); 

 
humanitaruli mecniereba. 

qarTvelologia. 
qarTuli literatura  

manana kvaWantiraZe 
 

inga milorava 
maia jaliaSvili 
lali avaliani 
emzar kvitaiSvili 
nona kupreiSvili 
zoia cxadaia 
maka joxaZe 
manana kvataia 
manana SamiliSvili 
ada nemsaZe 
miranda tyeSelaSvili 

 
proeqti xuTwliania (2014-2018 wlebi). 2015 wels gagrZelda muSaoba da Seiqmna 

axali samecniero kvlevebi gegmiT gaTvaliswinebul mweralTa (poetebis, 
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prozaikosebisa da kritikosebis) Sesaxeb. muSaobis procesSi gamoviyeneT axali 
samecniero kvlevebi, ukanasknel periodebSi dazustebuli da aRmoCenili 
biografiuli faqtebi, kulturul cxovrebaSi momxdari dRemde ucnobi Tu 
naklebadcnobili movlenebi. Sedegad miviReT ganaxlebuli da zogjer 
principulad axali SemoqmedebiTi portretebi Semdegi mwerlebisa: 

sandro cirekiZe – Semsrulebeli maka joxaZe; 
galaktion tabiZe – Semsrulebeli maia jaliaSvili; 
valerian gafrindaSvili – Semsrulebeli inga milorava; 
kita abaSiZe – Semsrulebeli manana kvataia; 
giorgi leoniZe (mxatvruli Semoqmedeba) – Semsrulebeli emzar 

kvitaiSvili; 
vaxtang kotetiSvili – Semsrulebeli nona kupreiSvili; 
Salva dadiani – Semsrulebeli ada nemsaZe; 
tician tabiZe – Semsrulebeli zoia cxadaia; 
demna Sengelaia – Semsrulebeli miranda tyeSelaSvili; 
demokratiuli mwerloba, literaturuli dajgufebebi – Semsrulebeli 

lali avaliani; 
20-30-iani wlebis publicistikis zogadi tendenciebi – Semsrulebeli 

manana SamiliSvili. 
momzadebulia 10-20-iani wlebis literaturul dajgufebaTa Camoyalibeba-

ganviTarebis istoria (akademiuri asociacia, arifioni, qarTvel futuristTa 
jgufi); aseve Tavi: qarTuli demokratiuli mwerloba _ misi zogadi tendenciebi, 
warmomadgenlebi da qronologiuri CarCo; Seiqmna axali nakveTi qarTvel 
proletarul mweralTa Sesaxeb (aRsaniSnavia, rom amgvari, koniunqturisagan 
Tavisufali, axal meTodologiaze dafuZnebuli gamokvleva dRemde ar arsebobs 
qarTul literaturaTmcodneobaSi); gaanalizda modernistuli periodis 
literaturuli Tu partiuli presa, gamoikveTa maTi literaturuli politika da 
gavlena im periodis zogadkulturul procesebze. am Zalze mniSvnelovani da 
winaaRmdegobrivi istoriul-politikuri da kulturuli epoqis Taviseburebebi 
gamokvleulia axali midgomebis, Sexedulebebis, Sefasebebis gaTvaliswinebiT; yvela 
Tavs erTvis bibliografia. 

 
 
 
 

 saxelmwifo grantiT (rusTavelis fondi) dafinansebული  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
 

 
 
 

proeqtis dasaxe-
leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 nikoloz 
baraTaSvili _ 
analitikuri 
gzamkvlevi 

 
humanitaruli 
mecniereba. 

qarTvelologia. 
qarTuli 

literatura 

rusTavelis 
erovnuli 

samecniero fondi 

Tamaz vasaZe 
 

Tamar SarabiZe 

2 ekonomikuri 
konceptebi qarTul 
mxatvrul prozaSi 

rusTavelis 
erovnuli 

samecniero fondi 

nona kupreiSvili 
 

soso tabucaZe, 
nino vaxania 

emzar jgerenaia 
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humanitaruli 
mecniereba. 

qarTvelologia. 
qarTuli 

literatura 

giorgi 
qeSelaSvili 

 

3.  bolSevizmi da 
qarTuli 

literatura 
gasabWoebidan 
meore msoflio 

omamde (1921–41 ww) 
humanitaruli 
mecniereba. 

qarTvelologia. 
 

rusTavelis 
erovnuli 

samecniero fondi 

maka elbaqiZe nona kupreiSvili, 
zoia cxadaia, 

manana 
SamiliSvili, ada 

nemsaZe, maia 
jaliaSvili, manana 
kvataia, maka joxaZe 

ardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 
Sedegebi (qarTul enaze) 

 
nikoloz baraTaSvili _ analitikuri gzamkvlevi 

 
proeqtis samuSao vadaa 2 weli da 6 Tve. Sesrulebulia pirveli etapi, 

romelic iTvaliswinebs Semdeg amocanebs: bibliografiis Sedgena, baraTaSvilis 
srulyofili biografia, baraTaSvilisdroindeli qarTuli socialur-politikuri 
realoba da maSindeli Tbilisis socio-kulturul sinamdvile, baraTaSvilis 
Semoqmedebis zogadi mimoxilva. 
 

ekonomikuri konceptebi qarTul mxatvrul prozaSi 

sagranto proeqtis mizania axali ekonomikuri kritikis meTodologiaze 
dayrdnobiT kvlevis mocemul lokalSi moiZios da gaaanalizos ekonomikisa da 
literaturis urTierTSexebis, maTi urTierTgadakveTis formebi. kvleva moicavs 
rogorc aRniSnuli periodis dasavleT-evropuli esTetikur-filosofiuri, aseve 
ekonomikur-sociologiuri azris gacnoba-reziumirebas, raTa gamovlindes qarTul 
mxatvrul prozasa da publicistikaze maTi zemoqmedebis xarisxi. kvlevis am etapze 
Sesrulebulia gegmiT gaTvaliswinebuli samuSao. XIX-XX saukuneTa mijnis 
kulturuli  paradigmis Secvlis periodi da amis mizezebi, kerZod, ekonomikis 
literaturaSi da literaturaSi ekonomikis SeRwevadobis arsebuli tendencia, 
ramac gansazRvra is arCevani, romelic maSin gakeTda da romelmac saqarTvelo 
ganviTarebis evropul gzas didi xniT CamoaSora. 

bolSevizmi da qarTuli literatura 
gasabWoebidan meore msoflio omamde (1921–41 ww) 

 

sagranto proeqti „bolSevizmi da qarTuli literatura gasabWoebidan meore 

msoflio omamde (1921–41  ww)“ miznad isaxavs qarTuli literaturis istoriis 

Zalze rTuli, winaaRmdegobebiTa da tragizmiT aRsavse epoqis mecnierul Sefasebas 

im politikuri, socialuri da kulturuli fonis gaTvaliswinebiT, romlis 

wiaRSic es literatura Seiqmna. proeqtis mecnieruli siaxle isaa, rom ucnob da 

naklebad cnobil saarqivo masalebze dayrdnobiT sruliad axal rakursSi iqnas 

gaazrebuli qarTuli literaturis istoriis oci, albaT yvelaze rTuli weli. 

proeqtis mTavar amocanas warmoadgens, erTi mxriv, Sss arqivSi daculi ucnobi da 

naklebad cnobili dokumenturi masalebis gamovlena, meore mxriv ki, saarqivo 

masalaze dayrdnobiT sakvlevi periodis literaturuli procesebis siRrmiseuli 
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analizis Catareba. 

proeqtis Semsruleblebma daasrules muSaoba saqarTvelos Sinagan saqmeTa 
saministros arqivSi da moiZies iq daculi masala _ 1921–24; 1924–29, 1929-36, 1937-41 
wlebis sisxlis samarTlis saqmeebi. amJamad dasrulebulia mopovebuli masalis 

sistematizacia da darCenil me-6 periodSi mimdinareobs muSaoba wignis gamosacemad. 

 
 

II. 1. publikaciebi: 

ა) saqarTveloSi 

monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 emzar kvitaiSvili 
samsaxeoba Tamaz 

Cxenkelisa 
Tbilisi, `Cveni 

mwerloba~ 
148 gv. 

2 saba metreveli komunisturi 
agiografia 

Tbilisi, 
gamomcemloba 
`mwignobari~ 

344 gv. 

anotaciebi qarTul enaze 

emzar kvitaiSvili 

samsaxeoba Tamaz Cxenkelisa 

monografiaSi warmoCenilia Tamaz Cxenkelis mravalmxrivi Rvawli qarTuli 
kulturis winaSe, kerZod ki, rogorc poetis, mTargmnelisa da mecnieris. aseve 
warmoCenilia misi pirovnuli Tvisebebi.  

saba metreveli 

komunisturi agiografia 

wignSi Seswavlilia sabWoTa totalitarizmis literaturuli panorama, kerZod, 
politikur-literaturuli terori da antireligiuri diskursi. komunisturi 
ideologia, dogmaturi marqsizmi ganxilulia, rogorc partiuli // politikuri 
mwerlobis, komunisturi agiografiis msoflmxedvelobrivi birTvi, warmoCenilia 
misi ZiriTadi tendenciebi, „soveturi“ konceptebi, paradigmuli modelebi da 
struqtura. 

 

 

akademiuri gamocema 

# akademiuri teqstis 
mommzadeblebi da 

samecniero 
aparatis 

avtori/avtorebi 

akademiuri 
gamocemis saTauri 

gamocemis adgili, 
gamomcemloba 

samecniero 
aparatis gverdebis 

raodenoba 

1 manana kvataia akaki wereTeli. 
`TxzulebaTa 

sruli krebuli 20 
tomad~. tomi 10 

Tbilisi, 
`saqarTvelos 

macne~ 

60 gv. 
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2 qeTevan niniZe 
maia arvelaZe 

akaki wereTeli. 
`TxzulebaTa 

sruli krebuli 20 
tomad~. tomi 8  

Tbilisi, 
`saqarTvelos 

macne~ 

48 gv. 

anotaciebi qarTul enaze 

manana kvataia 

akaki wereTeli. `TxzulebaTa sruli krebuli 20 tomad~. tomi 10 

akaki wereTlis axali akademiuri octomeulis X tomSi Setanilia akakis mier 
sxvadasxva dros Targmnili dramatuli Txzulebebi: molieris “skapenis 
cuRlutoba”, mirza faTali axundovis “xanis veziri”, al. sumbaTaSvilis “Ralati” 
da henrik senkeviCis “vidre xval, ufalo?”, romelTa kanonikuri akademiuri 
teqstebi dadgenilia mwerlis xelnawerebisa da mis sicocxleSi dabeWdili 
wyaroebis Seswavlisa da Sejerebis safuZvelze.  

qeTevan niniZe 

akaki wereTeli. `TxzulebaTa sruli krebuli 20 tomad~. tomi 8 

akaki wereTlis 14 dramatuli nawarmoebis yvela varianti Sejerebulia 
erTmaneTTan, dadgenilia ZiriTadi teqsti, Sedgenilia variantebi da SeniSvnebi, 
momzadebulia teqstologiuri pasportebi, teqstebisTvis darTulia komentarebi da 
Sedgenilia saZieblebi. 

 

 
saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 

Tamar SarabiZe, 
irma ratiani 
(redaqtorebi) 

 

qarTuli 
realizmis 
saTaveebTan  

Tbilisi, 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 

220 gv. 

anotaciebi qarTul enaze 

40-50-iani wlebis qarTuli literaturis istoria 

krebuli warmoadgens XIX saukunis qarTuli literaturis garkveuli 
periodis, kerZod, 40-50-iani wlebis literaturuli cxovrebis istorias. wignSi 
Tavmoyrilia Semdegi mwerlebis literaturuli portretebi: giorgi erisTavi, 
zurab antonovi, lavrenti ardaziani, rafiel erisTavi, barbare jorjaZe, daniel 
WonqaZe. aseve narkvevebi: qarTuli realizmis warmoSoba da literaturuli 
portretebi giorgi erisTavis `ciskris~ furclebze. saxelmZRvanelo moamzada 
avtorTa jgufma: Tamaz vasaZe, Tamar SarabiZe, inga milorava, Tamar ciciSvili, 
qeTevan niniZe, amiran arabuli.   

 
 

krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 manana kvaWantiraZe `kritika~ Tbilisi, Tsu 361 gv. 
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 (redaqtori) gamomcemloba 

2 nana mrevliSvili, 
eka CikvaiZe 

werilebi 
agiografiaze 

Tbilisi, 
gamomcemloba 

`dani~ 

200 gv. 

anotaciebi qarTul enaze 

Jurnali `kritika~ 

2015 wels gamovida Jurnal `kritikis~ me-10 nomeri. tradiciisamebr, Jurnalis 
furclebi eTmoba Tanamedrove qarTuli literaturisa da kulturis mniSvnelovan 
movlenebs. JurnalSi moTavsebulia statiebi irakli samsonaZis, guCa kvaracxelias, 
gia lomaZis, SoTa iaTaSvilis, levan beriZis, daur naWyebias Semoqmedebis, aseve 
kulturisa (qarTuli Teatris, konosa da mxatvrobis) da Jurnalistikis 
Tanamedrove problematikis Sesaxeb, recenziebi axal wignebsa da speqtaklebze. 
amave nomerSi ibeWdeba ama wlis maisSi literaturis institutSi Catarebuli 
tician tabiZisa da geronti qiqoZis iubileebisadmi miZRvnili samecniero sesiis 
masalebi. krebuli moamzada avtorTa jgufma: maia jaliaSvili, lali avaliani, 
nona kupreiSvili, inga milorava, ada nemsaZe, miranda tyeSelaSvili, maka joxaZe, 
zoia cxadaia, amiran arabuli, saba metreveli, manana SamiliSvili, manana kvataia. 
 

nana mrevliSvili, eka CikvaiZe 

werilebi agiografiaze 

wignSi Tavmoyrilia avtorTa mier sxvadasxva dros gamoqveynebuli werilebi, 
romlebic exeba bizantiur da qarTul agiografiul Zeglebs. naSromebSi 
wamoweulia Janrobrivi Taviseburebebis, struqtura-kompoziciis, dogmaturi da sxva 
sakiTxebi. 

 

 
 

statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, Jurna-
lis/krebulis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 
 
 
2 

manana 
kvaWantiraZe 

 
 
 

manana 
kvaWantiraZe 

avtoris problema g. 
rCeuliSvilis 

SemoqmedebaSi _ `sjani” 
 
 

me-19 saukunis 
sociokulturuli sivrce 
da ruseTis koloniuri 

politika _ 
`literaturuli Ziebani” 

#16 
 
 
 
 

#36 

Tbilisi, 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 
 

Tbilisi, 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 
 

gv. 212-231 
 
 
 
 

(ibeWdeba) 

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 

amiran 
arabuli 

 
 
 
 

amiran 
arabuli 

 
 

`samzeos gamovesalme~ 
(yofna-aryofna. saflavis 

qva da mwuxarebis 
sagaloblebi) _ `kritika~ 

 
 

qarTuli cixe-koSkebi da 
xalxuri sityviereba _ 

saqarTvelos sapatriarqos 
andria pirvelwodebulis 

#10 
 
 
 
 
 
III 

Tbilisi, Tsu 
gamomcemloba 

 
 
 
 

Tbilisi 
 
 
 

gv. 144-177 
 
 
 
 
 

5 gv. 
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3 
 

 
 
 
 

amiran 
arabuli 

saxelobis qarTuli 
universitetis Sromebi 

 
rafiel erisTavi _ 
krebuli `qarTuli 

realizmis saTaveebTan~ 
  

 
 
 
 

Tbilisi, 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 

 
 
 
 

gv. 129-161  

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

darejan 
menabde 

 
 
 
 
 
 
 
 

darejan 
menabde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

darejan 
menabde 

akaki wereTeli da qarTuli 
sakaro-saxotbo poeziis 

literaturuli tradicia. 
IX saerTaSoriso 

sompoziumis 
`literaturaTmcodneobis 
Tanamedrove problemebi~. 

masalebi. 
 

qvenifnevelTa sagvareulo 
matianis 

interdisciplinaruli 
konteqsti. 

quTaisis akaki wereTlis 
saxlmwifo universitetis 
humanitarul mecnierebaTa 
fakultetis saerTaSoriso 
samecniero konferencia 

`Tanamedrove 
interdisciplinarizmi da 
humanitaruli azrovneba~ _ 

II. masalebi. 
 

Targmani rogorc qarTuli 
diasporuli kulturis 

maxasiaTebeli. 
saerTaSoriso samecniero 
konferenciis `migraciuli 
procesebi da identobaTa 
translacia~. SromaTa 

krebuli. 
 

 

Tbilisi. 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 
 
 
 
 
 
 

quTaisi. akaki 
wereTlis 

saxelmwifo 
universitetis 
gamomcemloba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tbilisi 

(ibeWdeba) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gv. 267-272 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ibeWdeba) 

1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 

maia 
jaliaSvili 

 
 
 
 
 
 

maia 
jaliaSvili 

 
 
 

maia 
jaliaSvili 

 
 

`poeturi niRbis 
interpretacia~ _ IX 

saerTaSoriso sompoziumis 
`literaturaTmcodneobis 
Tanamedrove problemebi~. 

masalebi. 
 

grigol robaqiZis 
portreti _ 

qarTvel mweralTa 
portretebi (krebuli) 

 
galaktion tabiZis 

portreti _ 
qarTvel mweralTa 

portretebi (krebuli) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tbilisi. 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 
 
 
 
 

Tbilisi, 
gamomcemloba 
`nota bene~ 

 
 

Tbilisi, 
gamomcemloba 
`nota bene~ 

 

(ibeWdeba) 
 
 
 
 
 
 
 

(ibeWdeba) 
 
 
 
 

(ibeWdeba) 
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4 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
9 
 
 
 
10 
 
 
 
  

 
maia 

jaliaSvili 
 
 
 

maia 
jaliaSvili 

 
 
 

maia 
jaliaSvili 

 
 
 
 
 

maia 
jaliaSvili 

 
 
 
 

maia 
jaliaSvili 

 
 
 

maia 
jaliaSvili 

 
 

maia 
jaliaSvili 

 
 

 

musikaluri Txrobis 
variaciebi - Jurn. „sjani“ 

 
 
 

miTosuri modelebi - 
`literaturuli Ziebani~ 

 
 
 

pirovnuli Tavisufleba da 
pasuxismgebloba qarTul 

prozaSi - krebulSi 
„liberalizmis epoqa 

qarTul literaturaSi~ 
 

pirovneba da moraluri 
marTlmsajulebis fenomeni 
- krebulSi „liberalizmis 

epoqa qarTul 
literaturaSi~ 

 
dionisuri tician tabiZis 
poeziaSi - Jurn. `kritika~  

 
 

vanilis motkbo surneli 
(irakli samsonaZis piesebi) 

- Jurn. `kritika~ 
 

sunTqva maradisobisa (akaki 
mindiaSvilis wignze `me var 
ieso, romelsac mdevni~) - 

Jurn. „saguramo“ 

 
#16 
 
 
 
 

#36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#10 
 
 
 
 

#10 
 
 
 

#1 (11) 
 
 
 

 

 
Tbilisi. 

literaturis 
institutis 

gamomcemloba 
 

Tbilisi. 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 
 

Tbilisi. 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 
 
 
 

Tbilisi. 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 
 
 

Tbilisi. Tsu 
gamomcemloba 

 
 
 

Tbilisi. Tsu 
gamomcemloba 

 
 

Tbilisi 
 
 
 

 

 
gv. 73-92 

 
 
 
 

(ibeWdeba) 
 
 
 
 

gv. 203-211 
 
 
 
 
 
 

gv. 212-220 
 
 
 
 
 

gv. 259-273 
 
 
 
 

gv. 27-41 
 
 
 

gv. 56-66 
 
 
 

 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
5 

lali avaliani 
 

lali avaliani 
 

lali avaliani 
 
 
 
 

lali avaliani 
 
 

lali avaliani 
 

`futuris-lefelebi~ _ 
almanaxi `mwignobari~ 

 
`Varia~ _ `kritika~ 

 
 

literaturuli 
mistifikacia, rogorc 

modernistuli paradigma _ 
`literaturuli Ziebani~ 

 
paolo iaSvili _ qarTvel 

mweralTa portretebi 
(krebuli) 

 
tician tabiZe _ qarTvel 
mweralTa portretebi 

(krebuli) 
 

 
 
 

#10 
 
 

#36 
 

Tbilisi 
 
 

Tbilisi. Tsu 
gamomcemloba 

 
Tbilisi. 

literaturis 
institutis 

gamomcemloba 
 
 

Tbilisi, 
gamomcemloba 
`nota bene~ 

 
Tbilisi, 

gamomcemloba 
`nota bene~ 

gv. 45-57 
 
 

gv. 42-52  
 
 

(ibeWdeba) 
 
 
 
 
 

(ibeWdeba) 
 
 
 

(ibeWdeba) 
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1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
7 

manana kvataia 
 
 
 
 
 
 
 

manana kvataia 
 
 
 
 

manana kvataia 
 
 
 

manana kvataia 
 
 
 
 

manana kvataia 
 
 
 
 
 
 
 
 

manana kvataia 
 
 
 
 
 
 
 

manana kvataia 
 
 
 

klasikis maradiulobis 
enigmuri algoriTmi _ IX 
saerTaSoriso sompoziumis 
`literaturaTmcodneobis 
Tanamedrove problemebi~. 

masalebi. 
 

“Cemi megobari rainhold 
Cakerti”.. – “literaturuli 

Ziebani” 
 
 

msoflmxedvelobrivi 
orientirebis ZiebaSi – 

“kritika” 
 

jak lakani. `fsiqologia 
da metafsiqologia~ 

(samecniero Targmani) – 
“kritika” 

 
akaki wereTlis 

epistoluri Alter ego. – 

soxumis saxelmwifo 
universitetis qarTuli 

literaturis samecniero-
kvleviTi institutis 
samecniero Sromebis 

krebuli 
 

grigol robaqiZe. `stalini, 
viTarca arimanuli 

Zalmosileba~ (samecniero 
Targmani) – wignSi: “lenini. 

stalini. hitleri. 
musolini” 

 
 

Pro et contra dasavluri 
azrovnebis centraluri 

magistralisa _ 
saerTaSoriso samecniero 

konferenciis – 
“migraciuli procesebi da 
identobaTa translacia” – 

masalebi  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

#36 
 
 
 
 

#10 
 
 
 

#10 
 
 
 
 

VI 

Tbilisi. 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 
 
 
 
 

Tbilisi. 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 
 

Tbilisi. Tsu 
gamomcemloba 

 
 

Tbilisi. Tsu 
gamomcemloba 

 
 
 

Tbilisi 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tbilisi. 
`inteleqti~ 

 
 
 
 
 
 

Tbilisi 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ibeWdeba)  
 
 
 
 
 
 
 

(ibeWdeba) 
 
 
 
 

gv. 248-258  
 
 
 

gv. 322-337   
 
 
 
 

gv. 169-192 
 
 
 
 
 
 
 
 

gv. 16-45 
 
 
 
 
 
 
 

(ibeWdeba) 
 

1 
 
 
 
2 

emzar 
kvitaiSvili 

 
 

emzar 
kvitaiSvili 

 
 

sibrZnesTan Sezavebuli 
gamocdileba _ Jurn. 

`sityva~ 
 

Seicno bunebis ena _ Jurn. 
`ciskari~ 

#26 
 
 
 

#11 

Tbilisi 
 
 
 

Tbilisi 

15 gv. 
 
 
 

5 gv.  
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1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

goCa kuWuxiZe 
 
 
 
 
 
 

goCa kuWuxiZe 
 
 
 
 
 
 

Gocha 

Kuchukhidze 
 
 

goCa kuWuxiZe 
 
 
 
 
 
 
 
 

goCa kuWuxiZe 
 
 

petre kazanski. egviptel 
monazonTa cxovreba I-IV 

saukuneebi (Targmani 
winasityvaobiTa da 

SeniSvnebiT), dasawyisi _ 
Jurn. `religia~ 

 
petre kazanski. egviptel 
monazonTa cxovreba I-IV 

saukuneebi (Targmani 
winasityvaobiTa da 

SeniSvnebiT), dasawyisi _ 
Jurn. `religia~ 

 
On a More Precise Definition of 

One Lexical Unit in the Gospel 

Translations – Litinfo 

 
dro da sivrce `wmida 
ninos cxovrebis~ erT 

epizodSi _ IX 
saerTaSoriso sompoziumis 
`literaturaTmcodneobis 
Tanamedrove problemebi~. 

masalebi. 
 

ori Sre `vefxistyaosnis~ 
prologSi _ 

`literaturuli Ziebani~ 
 

#1 
 
 
 
 
 
 

#2 
 

 

 

 

 

 

Volume 8, 

Issue 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#36 
 
 

 
 

Tbilisi 
 
 
 
 
 
 

Tbilisi 
 
 
 
 
 
 

Tbilisi 
 
 
 

Tbilisi, 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 
 
 
 
 
 

Tbilisi, 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 

gv. 31-52  
 
 
 
 
 
 

(ibeWdeba) 
 
 
 
 
 
 

litinfo.ge 
 
 
 

 (ibeWdeba)  
 
 
 
 
 
 
 
 

(ibeWdeba) 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

inga milorava 
 
 
 

inga milorava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

inga milorava 
 
 
 
 

inga milorava 
 

liberalizmis qarTuli 
veli - `sjani~ 

 
 
 

zRvis sivrculi modeli 
modernistul teqtsSi _ 
quTaisis akaki wereTlis 
saxlmwifo universitetis 
humanitarul mecnierebaTa 
fakultetis saerTaSoriso 
samecniero konferencia 

`Tanamedrove 
interdisciplinarizmi da 
humanitaruli azrovneba~ _ 

II. masalebi 
 

`sazRvrisiqiTa qalaqebis~ 
aTinaTebi (guCa 

kvaracxelias poeturi 
krebuli `aTinaTebi~) 

 
giorgi erisTavi _ 

`qarTuli realizmis 
saTaveebTan~ (krebuli) 

#16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#10 

Tbilisi, 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 
 

quTaisi. akaki 
wereTlis 

saxelmwifo 
universitetis 
gamomcemloba 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tbilisi, Tsu 
gamomcemloba 

 
 
 
 

Tbilisi, Tsu 

gv. 282-285 
 
 
 
 

gv. 279-283 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gv. 61-69 
 
 
 
 
 

gv. 50-75 
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4 gamomcemloba 

1 
 
 
 
 
2 

nona 
kupreiSvili 

 
 
 

nona 
kupreiSvili 

 

vaxtang kotetiSvili _ J. 
,,sjani” 

 
 
 

`saiT Sen, mweralo?~ _ 
`kritika~ 

#16 
 
 
 
 

#10 

Tbilisi, 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 
 

Tbilisi, Tsu 
gamomcemloba  

gv. 270-275 
 
 
 
 

gv. 53-60 

1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 

Tamar SarabiZe 
 
 
 
 
 

Tamar SarabiZe 
 
 
 
 
 
 

Tamar SarabiZe 
 
 
 
 

Tamar SarabiZe 
 
 

satira da iumori akaki 
wereTlis prozaSi. 

saerTaSoriso 
samecnierokonferenciis _ 
akaki wereTeli da misi 

epoqa _ masalebi. 
 

satira da iumori akaki 
wereTlis poeziaSi _ me-9 
saerTaSoriso simpoziumis 
`literaturaTmcodneobis 
Tanamedrove problemebi~.  

masalebi  
 

nikoloz baraTaSvilis 
cxovrebis bolo weli, 

saerTaSoriso samecniero 
konferenciis _ ena da 

kultura _ Sromebi  
 

literaturuli portretebi 
giorgi erisTavis `ciskris~ 
furclebze _ `qarTuli 
realizmis saTaveebTan~ 

(krebuli) 
 

 

Tbilisi, Tsu 
gamomcemloba  

 
 
 
 
 

Tbilisi, 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba  
 
 
 
 

quTaisi, 
gamomcemlba 
„meridiani“  

 
 
 

Tbilisi, Tsu 
gamomcemloba 

3 gverdi 
 
 
 
 
 
 

(ibeWdeba) 
 
 
 
 
 
 
 

6 gverdi 
 
 
 
 
 

gv. 10-49 

1 Tamaz vasaZe 
 
 

qarTuli realizmis 
warmoSoba _ `qarTuli 
realizmis saTaveebTan~ 

(krebuli) 
 

 Tbilisi, Tsu 
gamomcemloba 

gv. 5-9 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 

Tamar 
ciciSvili 

 
 

Tamar 
ciciSvili 

 
 

Tamar 
ciciSvili 

 

zurab antonovi _ krebuli 
`qarTuli realizmis 

saTaveebTan~  
 

barbare jorjaZe _ krebuli 
`qarTuli realizmis 

saTaveebTan~ 
 

hans robert iausi 
`literaturis istoria, 
rogorc literaturis 
Teoriis gamowveva~ 

(samecniero Targmani) _ 
`literaturis Teoria~ 

(qrestomaTia) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
III 

Tbilisi, Tsu 
gamomcemloba  

 
 

Tbilisi, Tsu 
gamomcemloba  

 
 

Tbilisi, 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba  
 

gv. 76-106 
 
 
 

gv. 162-193  
 
 
 

gv. 430-437 

1 zoia cxadaia terenti granelis poeziis VII Tbilisi, gv. 200-243 
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2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 

 
 
 
 

zoia cxadaia 
 
 
 
 

zoia cxadaia 
 
 
 
 

zoia cxadaia 
 
 
 
 

zoia cxadaia 
 
 

ZiriTadi aspeqtebi _ 
krebuli `leqsmcodneoba~ 

 
partorganizacia _ 
mwerlobaze ideuri 

kontrolis strategi _ 
`literaturuli Ziebani~ 

 
dadeSqelianebis ambavi – 
qronikebi XIX saukunis 
svaneTis istoriidan _ 

`mwignobari~ 
 

`bedniers bedi sxva arsad 
ari~ (galaktionis asi 

leqsis gamo) _ `mwignobari~ 
 

es ukidegano sircxvili 
(daur naWyebias romani 

`Ramis napiri~) _ `kritika~ 

 
 
 
 

#36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#10 

literaturis 
institutis 

gamomcemloba  
 

Tbilisi, 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 
 

Tbilisi 
 
 
 
 

Tbilisi 
 
 
 
 

Tbilisi, Tsu 
gamomcemloba 

 

 
 
 
 

(ibeWdeba)   
 
 
 
 

gv. 72-83 
 
 
 
 

gv. 24-29 
 
 
 
 

gv. 133-143 

1 maka joxaZe 
 

`icxovre sam droSi~ 
portretebi ojaxur 

interierSi _ `kritika~ 

#10 Tbilisi, Tsu 
gamomcemloba 

gv. 112-132  

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

irina 
nacvliSvili 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

irina 
nacvliSvili 

 
 

wminda ninos Rvawlis 
saxismetyveluri 

asaxvisaTvis Txzulebis 
`moqcevai qarTlisai~ erT 

konteqstSi _ quTaisis akaki 
wereTlis saxlmwifo 

universitetis humanitarul 
mecnierebaTa fakultetis 
saerTaSoriso samecniero 
konferencia `Tanamedrove 
interdisciplinarizmi da 
humanitaruli azrovneba~ _ 

II. masalebi  
 

istoriuli tradicia XX 
saukunis qarTuli 
sitoriuli romanis 
konteqstSi _ me-9 

saerTaSoriso simpoziumis 
`literaturaTmcodneobis 
Tanamedrove problemebi~.  

masalebi 

 quTaisi, akaki 
wereTlis 

saxelmwifo 
universitetis 
gamomcemloba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tbilisi, 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba  
 

gv. 301-306 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ibeWdeba) 

1 
 
 
 
2 
 
 
 

manana 
SamiliSvili 

 
 

manana 
SamiliSvili 
mari wereTeli 

 

`melodramatuli 
mediakulturis~ qarTuli 
paradigmebi _ `kritika~ 

 
1918-21 wlebis qarTuli 

partiuli presis 
literaturul-

publicisturi interesebi _ 

#10 Tbilisi, Tsu 
gamomcemloba 

 
 

Tbilisi, 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 

gv. 238-247 
 
 
 

(ibeWdeba) 
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3 

 
 
 
 
 

manana 
SamiliSvili 

me-9 saerTaSoriso 
simpoziumis 

`literaturaTmcodneobis 
Tanamedrove problemebi~.  

masalebi 
 

politikuri simbolo 
qarTul vizualur 
mediaenaSi _ meore 

saerTaSoriso samecniero 
konferencia `sivrce, 

sazogadoeba, politika~ 
samecniero Sromebis 

krebuli 

 
 
 
 
 
 

Tbilisi, Tsu 
gamomcemloba 

 

 
 
 
 
 
 

gv. 402-414 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

saba metreveli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

saba metreveli 
 
 
 

saba metreveli 
 

saba metreveli 
 
 
 

saba metreveli 
 
 
 
 
 
 
 

saba metreveli 
 

universaluri TamaSis 
profesia - quTaisis akaki 

wereTlis saxlmwifo 
universitetis humanitarul 
mecnierebaTa fakultetis 
saerTaSoriso samecniero 
konferencia `Tanamedrove 
interdisciplinarizmi da 
humanitaruli azrovneba~ _ 

II. masalebi  
 

zecisa da poeziis rwmena _ 
krebuli `leqsmcodneoba~ 

 
 

TamaSis xelovneba _ 
`kritika~ 

 
epoqis poeturi istoria _ 
`literaturuli Ziebani~ 

 
 

qali da siyvaruli sabWoTa 
totalitarizmis 

literaturul diskursSi _ 
me-9 saerTaSoriso 

simpoziumis 
`literaturaTmcodneobis 
Tanamedrove problemebi~.  

masalebi  
 

Salva amirejibis 
tragikuli siyvarulis 
poezia _ saerTaSoriso 
samecniero konferenciis 
`migraciuli procesebi da 
identobaTa translacia~. 

SromaTa krebuli 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII 
 
 
 
 

#10 
 
 

#36 

quTaisi, akaki 
wereTlis 

saxelmwifo 
universitetis 
gamomcemloba 

 
 
 
 
 
 
 

Tbilisi, 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba  
 

Tbilisi, Tsu 
gamomcemloba 

 
Tbilisi, 

literaturis 
institutis 

gamomcemloba  
 

Tbilisi, 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 
 
 
 
 
 

Tbilisi  
 

gv. 273-278 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gv. 109-116 
 
 
 
 

gv. 178-208 
 
 

(ibeWdeba) 
 
 
 
 

(ibeWdeba) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ibeWdeba) 

1 
 
 
 

qeTevan niniZe 
 
 
 

„qalTa literaturuli 
saqmianoba saqarTveloSi“ 

(me-19 saukunis meore 
naxevari) _ krebulSi 

 
 
 
 

Tbilisi. 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 

gv. 165-172 
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2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 

 
 
 

qeTevan niniZe 
 
 
 
 
 

qeTevan niniZe 
 
 
 
 

qeTevan niniZe 

„liberalizmis epoqa 
qarTul literaturaSi~ 

 
„dedaTa sakiTxis“ 

refleqsia qarTul presaSi“ 
_ krebulSi „liberalizmis 

epoqa qarTul 
literaturaSi~ 

 
lavrenti ardaziani _ 
krebuli `qarTuli 

realizmis saTaveebTan 
 
 

„epoqis Svilebi“ - Tamaz 
vasaZis literaturul-
filosofiuri eseebis 
krebuli _ `sjani~  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#16 

 
 
 

Tbilisi. 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 
 
 

Tbilisi. 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 
 

Tbilisi. 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 
 

 
 
 

gv. 233-251 
 
 
 
 
 

gv. 107-128 
 
 
 
 

gv. 280-281 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

ana leTodiani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ana leTodiani, 
ada nemsaZe 

lurji feris gaazreba 
terenti granelis 
SemoqmedebaSi _ II 

saerTaSoriso samecniero 
konferencia `Tanamedrove 
interdisciplinarizmi da 
humanitaruli azrovneba~ 

Temaze: 
interdisciplinaruloba da 
paradigmuloba Tanamedrove 
humanitarul azrovnebaSi 

(masalebi) 
 

20-iani wlebis qarTuli 
realobis recefcia indo 
inasaris roman `Crdili 
erTi sinamdvilisas~ 

mixedviT _ saerTaSoriso 
samecniero konferenciis 
`migraciuli procesebi da 
identobaTa translacia~. 

SromaTa krebuli 
 

 quTaisi, akaki 
wereTlis 

saxelmwifo 
universitetis 
gamomcemloba 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tbilisi 

gv. 217-221 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ibeWdeba) 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 

ada nemsaZe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ada nemsaZe 
 
 
 

imperiuli, sabWoTa da 
postsabWoTa sivrcis 

mxatvruli transformacia 
oTar WilaZis `godorSi~ _ 

meore saerTaSoriso 
samecniero konferencia 
`sivrce, sazogadoeba, 
politika~ samecniero 
Sromebis krebuli  

 
stambolis qarTvelTa 
monasteri da erTi 

tragikuli ambavi 30-iani 
wlebidan (Sss-s arqivis 
masalebis mixedviT) _ II 

#2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tbilisi, 
Tbilisis 

saxelmwifo 
universitetis 
gamomcemloba 

 
 
 
 
 
 

quTaisi, akaki 
wereTlis 

saxelmwifo 
universitetis 

gv. 251-264 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gv. 312-317 
 
 
 



 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ada nemsaZe 
 
 
 
 

ada nemsaZe 
 
 
 
 
 

ana leTodiani, 
ada nemsaZe 

saerTaSoriso samecniero 
konferencia `Tanamedrove 
interdisciplinarizmi da 
humanitaruli azrovneba~ 

Temaze: 
interdisciplinaruloba da 
paradigmuloba Tanamedrove 
humanitarul azrovnebaSi 

(masalebi) 
 

amorZalebis miTi tician 
tabiZis mxatvrul prozaSi 

_ Jurnali `kritika~ 
 

`buSis quCiT dawyebuli 
demokratiis~ realuri 
suraTi (gia lomaZis 

`salami saqarTvelodan~) _ 
Jurnali `kritika~ 

 
20-iani wlebis qarTuli 
realobis recefcia indo 
inasaris roman `Crdili 
erTi sinamdvilisas~ 

mixedviT _ saerTaSoriso 
samecniero konferenciis 
`migraciuli procesebi da 
identobaTa translacia~. 

SromaTa krebuli 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#10 
 
 
 
 

#10 

gamomcemloba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tbilisi, 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 
 

Tbilisi, 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 
 
 

Tbilisi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gv. 279-290 
 
 
 
 

gv. 70-82 
 
 
 
 
 

(ibeWdeba) 

1 miranda 
tyeSelaSvili 

 

dakarguli saqarTvelos 
ZiebaSi _ `kritika~ 

#10 Tbilisi, Tsu 
gamomcemloba 

gv. 90-102 

a n o t a c i e b i 

manana kvaWantiraZe 

avtoris problema g. rCeuliSvilis SemoqmedebaSi 
  
statiaSi gamokvleulia avtorobis problema guram rCeuliSvilis SemoqmedebaSi, 

misi damokidebuleba mTxrobelis, naratoris funqciis mimarT  Txrobis procesSi. g. 
rCeuliSvilis SemomedebiTi Ziebebis gaazreba problemaTa am rigTan SesabamisobaSi 
naTelyofs mis mZafr reaqcias saerTo literaturuli kanonis rRvevis tendenciebze: 
gmiris saxis daSlis miRma igi xedavs avtoris monoliTuri figuris, zogadad, 
mwerlobis avtoritetuli diskursis moSlis tendencis da mas aRiqvams, rogorc 
sociokulturuli procesis droismier SemaSfoTebel etaps, Tavisi gansxvavebuli 
aqcentebiT dasavleTsa da sabWoeTSi. 

 
me-19 saukunis sociokulturuli sivrce da ruseTis koloniuri politika 

 
naSromSi gaanalizebulia literaturuli Sekrebebis, wreebisa da salonuri 

cxovrebis istoria XIX s-is pirvel naxevarSi. ruseTis koloniuri politikis 
konteqstSi, mis strategiul amocanebTan SesabamisobaSi  ganxilulia am periodis 
Tbilisis kulturuli cxovrebisaTvis damaxasiaTebeli sxvadasxva tipis `sajaro 
aqtebi”: aristokratTa saxlebSi gamarTuli Sinauri warmodgenebi, literaturuli 
wreebi, salonebi, musikaluri saRamoebi, ojaxuri warmodgenebi, kulturuli daniS-
nulebis saqmiani Sekrebebi, sadilebi da balebi. qarTuli aristokratiis monawileba 
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im politikur da kulturul cvlilebebSi, romelic saqarTvelos 
saxelmwifoebriobis dakargvas mohyva. 

 

amiran arabuli 

saflavis qva da samgloviaro leqsi 

naSromSi ganxilulia umdidresi xalxuri sityviereba, romelic saflavis qvisa 
(qviTxuroobis) da samgloviaro leqsis (ZiriTadad epitafiis) Taviseburebas 
warmoaCens. 

qarTuli cixe-koSkebi da xalxuri sityviereba 

TavdacviTi daniSnulebis saportifikacio nagebobebs kuTvnili adgili uWiravs 
poetur folklorsa da mravalricxovan qarTul gadmocemebSi. naSromSi moxmobili 
zepirsityvieri masala mowmobs, raoden didi yuradReba eqceoda cixe-koSkebs qarTveli 
xalxis mravalsaukunovan istoriaSi.  

rafiel erisTavi 

statia warmoadgens rafiel erisTavis literaturul portrets, romelSic 
mwerlis biografiis arsebiTi momentebi da literaturuli memkvidreobaa ganxiluli. 

darejan menabde 

akaki wereTeli da qarTuli sakaro-saxotbo poeziis literaturuli tradicia 
 
 literaturul tradicia akakisTvis ar iyo xelSeuxebeli faseuloba, amitomac, 

miuxedavad zogadad am tradiciisadmi pativiscemisa, igi ar erideboda sakuTari 
(zogjer arcTu Seumcdari) poziciis gamoxatvas. naSromSi gamokveTilia akakis 
uaryofiTi damokidebuleba qarTuli sakaro-saxotbo poeziisadmi, romelic, 
tradiciulad, sayovelTao yuradRebisa da gandidebis sagnad iyo miCneuli. qarTuli 
sakaro-saxotbo poeziis Temas akaki ramdenime publicistur statiaSi Seexo: `qarTuli 
scena~ (1895), `ubralo saubari~ (1898), `mcire ram profesor marris ukanasknelis 
Txzulebis gamo~ (1902). saxotbo poeziis mimarT poetis negatiur Sefasebebs Tavisi 
axsna aqvs _ akakisTvis msoflmxedvelobrivad miuRebeli iyo mexotbeTa 
literaturuli principebi da ideologiuri  (monarqistuli) koncefcia. swored akakis 
msoflmxedvelobrivi koncefciiT SeiZleba aixsnas isic, rom misi rangis poetisTvis 
SeumCneveli da Seufasebeli darCa Zveli qarTuli saxotbo poeziis literaturuli 
Rirsebebi.  

 
qvenifnevelTa sagvareulo matianis interdisciplinaruli konteqsti 

 
Tanamedrove humanitaruli azrovnebis mniSvnelovani maxasiaTebelia 

interdisciplinaruli kvlevebi. am mxriv, zogadad Zveli qarTuli mwerlobis Zeglebi  
saintereso masalas iZleva. qarTuli saistorio mwerlobis araerTi Zegli 
Tavisuflad SeiZleba iqnes ganxiluli literaturaTmcodneobiT konteqstSi. 
gansakuTrebiT mravalferovania am mxriv adreuli xanis matianeebi, rasac ver vityviT 
gviandel saistorio teqstebze, Tumca  literaturaTmcodneobiTi TvalsazrisiT XIV- 
XV saukuneebis matianeebis interdisplinaruli kvleva mainc saWiroa, radgan amgvari 
midgomiT SesaZlebeli xdeba saistorio teqstebis literaturuli mniSvnelobisa da 
Rirsebebis warmoCena. mocemuli kvlevis sagania qvenifnevelTa sagvareulo matiane. 
miuxedavad imisa, rom teqstis xasiaTi da mizandasaxuloba (erTi konkretuli 
feodaluri saxlis istoriis aRwera) ar moiTxovda mxatvruli Txrobis elementebs, 
Zveli qarTuli matianeebisaTvis tradiciulad damaxasiaTebeli tendencia movlenaTa 
mxatvrulad asaxvisa, qvenifnevelTa matianeSic mkafiodaa gamovlenili. es ukanaskneli 
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garemoeba ki saintereso masalas iZleva teqstis interdisciplinaruli (saistorio-
saliteraturo) rakursiT kvlevisaTvis. 

 
Targmani rogorc qarTuli diasporuli kulturis maxasiaTebeli 

  
Targmani, rogorc nacionaluri identobis SenarCunebisa da sazRvargareT erovnuli 

kulturis popularizaciis forma, diasporuli kulturis mniSvnelovani 
maxasiaTebelia. mocemuli kvlevis sagania ucxoeTSi mcxovreb TanamemamuleTa mier XXI 
saukuneSi Sesrulebuli Targmanebi Zveli qarTuli mwerlobis Zeglebisa. naSromSi 
ganxilulia litvaSi moRvawe qarTveli dekanozis, ioseb zeTeiSvilis, mier rusul 
enaze Targmnili qarTuli sasuliero mwerlobis nimuSebi: `SuSanikis wameba~, `evstaTi 
mcxeTelis martviloba~, `abo Tbilelis wameba~, `grigol xanZTelis cxovreba~ da 
italiaSi moRvawe qarTveli mecnieris, gaga SurRaias, mier italiur enaze Targmnili 
`abo Tbilelis wameba~, romelic Sesulia mis wignSi `qarTuli sulieri kultura~ 
(italiur enaze). aRniSnuli Targmanebi gamoirCeva sizustiTa da maRali 
mTargmnelobiTi ostatobiT. rac mTavaria, miRweulia mTargmnelTa mizani _ qarTuli 
sulieri kulturis monapovarTa CarTva evropul kulturul-saazrovno sivrceSi. 

maia jaliaSvili 

poeturi niRbis interpretacia 

statiaSi warmoCenilia akaki wereTlis leqsis `Samilis sizmari~ 

zogadkulturuli konteqsti. gaanalizebulia, ra simboluri datvirTva mianiWa 

poetma istoriul pirovnebas, raTa gamoexata kavkasiuri erTianobis, saxelmwifos 

damoukideblobisa da Tavisuflebis ideebi. 

grigol robaqiZis portreti 

statiaSi warmoCenilia grigol robaqiZis cxovrebisa da Semoqmedebis ZiriTadi 

aspeqtebi, gaanalizebulia misi nawarmoebebis problematika modernizmis konteqstSi. 

galaktion tabiZis portreti 

statiaSi warmoCenilia galaktion tabiZis cxovrebisa da Semoqmedebis ZiriTadi 

aspeqtebi, gaanalizebulia misi poeziis mxatvruli sistemis Taviseburebani.  

musikaluri Txrobis variaciebi 

statiaSi warmoCenilia grigol robaqiZis, konstantine gamsaxurdiasa da demna 

Sengelaias modernistul romanebSi rogori mxatvruli meTodebi da strategiebia 

gamoyenebuli sxvadasxva tipis musikaluri TxrobiT struqturebis Sesaqmnelad. 

sityvaTqmnadobis ra modelebia Seqmnili frazaTa musikalurobis gasamZafreblad. 

miTosuri modelebi 

statiaSi gaanalizebulia qarTul modernistul romanebSi mwerlebi rogor 

iyeneben berZnul, Suamdinarulsa da qarTul miTosur saxeebs mxatvruli dro-

sivrcis Sesaqmnelad, personaJTa xasiaTebis siRrmiseulad gadmosacemad. 

pirovnuli Tavisufleba da pasuxismgebloba qarTul prozaSi 

statiaSi warmoCenilia, Tu rogor aris mxatvrul sivrceSi xorcSesxmuli 

sazogadoebis iseTi Rirebulebebi, rogorebicaa: pirovnuli Tavisufleba da 
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pasuxismgeblobaa, ra urTierTmimarTebaa maT Soris. 

pirovneba da moraluri marTlmsajulebis fenomeni 

statiaSi gaanalizebulia aleqsandre yazbegis moTxrobis, `xevisberi goCas~, 

problematika, kerZod, pirovnebis raoba da misi damikidebuleba moralur 

marTlmsajulebasTan. gaanalizebulia moraluri marTlmsajulebis fenomenis 

sxvadasxva aspeqti. 

dionisuri tician tabiZis poeziaSi 

statiaSi warmoCenilia, rogor ganxorcielda tician tabiZis tropul saxeebSi 

dionisuris fenomenis sxvadasxva aspeqti. 

vanilis motkbo surneli (irakli samsonaZis piesebi) 

statiaSi gaanalizebulia irakli samsonaZis im piesebis  problematika da 

esTetika, romlebic Tavmoyrilia wignSi `komediidantragediamde absurdis bileTiT~. 

sunTqva maradisobisa 

statiaSi warmoCenilia akaki mindiaSvilis wignis - `me var ieso, romelsac mdevni~ 

- problematika, is sakiTxebi, romlebic Tanamedrove sazogadoebas awuxebs da 

warmoaCens sulierebis kriziss. 

lali avaliani 
`Varia~ 

 
literaturul-kritikul CanawerebSi mimoxilulia XX saukunis qarTuli 

literaturis istoriis arasaTanado aRqma, misi skrupulozuri Seswavlis 
aucilebloba; Tanamedrove literaturuli procesis zogi tendencia, qarTuli enis 
siwmindis dacvis aucilebloba. 

 
futurist-lefelebi 

 
 1921-29 wlebSi arsebuli qarTuli futuristuli dajgufeba warmoadgenda 

italiuri da rusuli futuristuli skolebisa da konstruqtivizmis simbiozs. qarTul 
poeziaSi jgufi upiratesad Rirssacnobia misi siaxloviT qarTul folklorTan, 
agreTve jgufis lideris simon Ciqovanis mier deklarirebuli orkestruli leqsebiT.  

 
literaturuli mistifikacia, rogorc modernistuli paradigma 

  
naSromSi ganxilulia literaturuli mistifikaciis istoria da Teoria, agreTve 

XX saukunis erTaderTi qarTuli warmatebuli mistifikaciis paolo iaSvilis `elene 
darianis dRiurebis~ (1916-1924) mizandasaxuloba.  

 
manana kvataia 

 
klasikis maradiulobis enigmuri algoriTmi  

naSromi eZRvneba klasikuri memkvidreobis maradiulobis fenomenis kvlevas. 
miTiTebulia, rom am mimarTebiT umTavresi individualobis sakiTxia. amave dros, 
ganmsazRvrelia tradiciac. werilSi gaanalizebulia grigol robaqiZis eseebi, 
romlebic rogorc qarTuli, ise msoflios klasikuri mwerlobis kvlevasa da 
gaazrebas exeba 
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“Cemi megobari rainhold Cakerti”..  
statiaSi gamoyenebulia avtoris mier saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros 

arqivSi mikvleuli ucnobi masalebi, romlebic fardas xdis grigol robaqiZis “megis” 
germanul enaze mTargmnelis rainhold Cakertis dRemde ucnob tragikul istorias, 
1930-iani wlebis saqarTvelos inteligenciis mrwamsisa da saqmianobis amsaxvel ucnob 
detalebs 

 
msoflmxedvelobrivi orientirebis ZiebaSi  

naSromi warmoadgens geronti qiqoZis msoflmxedvelobrivi Ziebebis gradaciisa da 

transformaciis process, aqve ganxilulia mwerlisa da publicistis is opusebi, 

romlebic erovnuli energiis paradigmis kvlevas eZRvneba. 

 
 

jak lakani. `fsiqologia da metafsiqologia~  
(samecniero Targmani)  

Jak lakanis “fsiqologia da metafsiqologia” frangi eqimis, fsiqiatrisa 

mkvlevris erT-erTi seminaris Temaa, romelic originalurad da siRrmiseulad 

gaiazrebs aracnobieris problematikas 

 
akaki wereTlis epistoluri Alter ego  

statia ganixilavs avtoris koncefcias da ikvlevs sxvadasxva xasiaTis teqstebis 
mniSvnelobas mwerlis Alter ego-s wvdomisaTvis. kerZod, am mizniT gaanalizebulia akaki 
wereTlis piradi werilebi, romlebic mkiTxvels didi poetis gansxvavebul “meore me”-
s warmoudgens. 

 
grigol robaqiZe. `stalini, viTarca arimanuli Zalmosileba~  

(samecniero Targmani)  

XX saukunis enigmuri diqtatoris ioseb stalinisadmi miZRvnili es vrceli ese 
gamoqveynda 1935 wels ienaSi gamocemul grigol robaqiZis wignSi “demoni da moTosi”. 
eseSi avtori sruliad gansxvavebulad gaiazrebs stalinis fenomens. 

Pro et contra dasavluri azrovnebis centraluri magistralisa 

werili eZRvneba migraciuli procesebisa da identobaTa translaciis mimarTebis 
sakiTxebs. igi mimoixilavs geronti qiqoZisa da grigol robaqiZis Teoriul 
Sexedulebebs dasavluri azrovnebis centralur magistralTan maTi damokidebulebis 
TvalsazrisiT. 

  
emzar kvitaiSvili 

 
sibrZnesTan Sezavebuli gamocdileba  

statiaSi saubaria grigol abaSiZis poeziisa da misi sazogadoebrivi moRvaweobis 
Sesaxeb. werili eZRvneba mwerlis dabadebidan 100 wlis iubiles, romelic gasul wels 
aRiniSna.  

Seicno bunebis ena 

statia eZRvneba vaJa fSavelas gardacvalebidan 100 wlisTavs. masSi ganxilulia 
vaJas irgvliv arsebuli literatura da misi poeziis ZiriTadi motivebi.  

goCa kuWuxiZe 
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petre kazanski. egviptel monazonTa cxovreba I-IV saukuneebi (Targmani winasityvaobiTa 
da SeniSvnebiT) 

 
naSromis pirvel nawilSi aris cnobebi avtoris, wignisa da epoqis Sesaxeb, aseve 

ganmartebulia qristologiuri terminebi, Targmans ki erTvis SeniSvnebi, romelSic 
nawarmoebis problematika da terminologiaa ganmartebuli.   

 
 

On a More Precise Definition of One Lexical Unit in the Gospel Translations 

  
statiaSigamoTqmulia  mosazreba, rom saxarebis araerT  TargmanSi arasworad 

arisTargmnili  erTi   leqsikuri erTeuli.   swori forma  Semonaxulia   
berZnulkanonikur saxarebasa da mTawmidelebiseul qarTul TrgmanSi. 

 
dro da sivrce `wmida ninos cxovrebis~ erT epizodSi 

  
warmodgenil   masalebSi  vrclad   aris  ganxiluli droisa da sivrcis Sua 

saukuneebis gaazrebis Taviseburebani... naCvenebia, Tu ra mimarTebaSia es Taviseburebani 
Tanamedrove mxatvrul literaturasTan... 

 
ori Sre `vefxistyaosnis~ prologSi 

  
gamoTqmulia varaudi, rom ”vefxistyaosnis” prologSi gamoiyofa ori   Sre... erT-

erTi, SesaZloa, mogviano periodisa iyos... 

 

inga milorava 
 

,,liberalizmis qarTuli veli’’ 
 

 mimoixilavs qarTul mxatvrul azrovnebaSi liberaluri ideebis Semosvlisa da 
damkvidrebis gzebs, sirTuleebsa da Sedegebs. im procesebs, romlebic ganviTarda me–
19 saukunis qarTul sazogadoebriv da mxatvrul azrovnebaSi, agreTve im naSormebs, 
romlebic am problemebs mieZRvna da wigns, ,,qarTuli liberalizmi’’. 

 
,,zRvis sivrculi modeli modernistul teqstSi’’ 

 
 warmoadgens zRvis models, romelic qarTuli literaturisTvis naklebad 

damaxasiaTebelia, Tumca sakmaod Rrmad damuSavda modernistul mwerlobaSi da Tavis 
TavSi moicavs da sivrculi modelis saxeobriv sistemaSi gamoxatavs  modernistuli 
azrovnebis fundamentur debuulebebs: samyaro zmanebisa da cxadis mijnaze; sikvdili, 
rogorc esTetiuri fenomeni, SeCerebuli drois sayrdeni da a. S.    

 

`sazRvrisiqiTa qalaqebis~ aTinaTebi (guCa kvaracxelias poeturi krebuli 
`aTinaTebi~) 

werilSi gaanalizebulia poet guCa kvaracxelias axal krebul 
,,anareklebSi~'Tavmoyrili leqsebi. warmodgenilia Tanamedrove saliteraturo 
procesSi poetis TviTmyofadi mxatvruli samyaros adgili da mniSvneloba. 
warmoCenilia misi Semoqmedebis ZiriTadi niSnebi da Taviseburebani. 

 

giorgi erisTavi 

statiaSi warmoCenili giorgi erisTavis mravalmxrivi Rvawli qarTuli kulturis 
winaSe, rogorc qarTuli Teatris damaarseblis, erT-erTi pirveli komedografisa da 
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mwerlis, vis saxelsac ukavSirdeba qarTuli realizmis warmoSoba.  

nona kupreiSvili 

vaxtang kotetiSvili 

werilSi warmodgenilia qarTuli literaturis mkvlevris, kritikosis,  sazogado 
moRvawis, vaxtang kotetiSvilis statia ,,siZvelis balasti“, romelsac axlavs misi 
literaturuli portreti. vaxtang kotetiSvili ZiriTadad cnobilia, rogorc 
gamorCeuli folkloristi, naklebad, rogorc   misi Tanadrouli literaturuli 
procesebis analitikosi da Semfasebeli. 20-iani wlebis qarTul presaSi gabneuli 
werilebis republikaciiT ganzraxulia am naklovanebis aRmofxvra. werili ,,vaxtang 
kotetiSvili“ swored am krebulis  winasityvaobas warmoadgens.  

saiT Sen, mweralo? 

eZRvneba qarTuli postmodernistuli  mwerlobis, SeiZleba asec iTqvas,  
memarcxene avangardizmis erT-erT warmomadgenels poets, prozaikossa da  
artkritikoss, SoTa iaTaSvils. werilSi ZiriTadad ganxilulia S. iaTaSvilis  
literaturuli werilebi, romelTa WrilSi saubaria qarTuli  postmodernizmis, misi 
uaxlesi istoriisa da  axlo momavlis perspeqtivebze. damowmebulia rigi evropeli 
avtorebi (v. Smidti, i. kristeva, J. ruo), romlebic  sxvadasxva mizezebiT 
decentrirebuli samyaros mxatvruli modelirebis miRweuli Sedegebis gadaxedvis 
aucileblobaze saubroben. werilis mizania, am   mignebebTan SoTa iaTaSvilis 
damokidebulebis xarisxis dadgena.   

Tamar SarabiZe 
satira da iumori akaki wereTlis prozaSi 

statiaSi saubaria satiris Tematikaze akakis prozaSi da mxatvrul satirul 
xerxebze;  

satira da iumori akaki wereTlis poeziaSi 

statiaSi ganxililia da Tematurad dajgufebulia akakis satiruli poezia, 
gamoyofilia mxatvruli xerxebi, romelTac poeti poeziaSi iyenebs;  

nikoloz baraTaSvilis cxovrebis bolo weli 

statiaSi aRwerilia poetis moRvaweoba naxWevansa da ganjaSi. 

literaturuli portretebi giorgi erisTavis `ciskris~ furclebze 

statiaSi mimoxilulia giorgi erisTavis Jurnal `ciskris~ literaturuli veli, 
avtorebi, romlebic ibeWdebodnen pirvel literaturul JurnalSi, Jurnalis 
literaturuli politika, masalis SerCeva da tendenciebi, aseve Jurnalis roli 
imdroindel qarTul kulturaSi.  

Tamaz vasaZe 
 

qarTuli realizmis warmoSoba 
 

statia exeba XIX saukunis 40-50-ian wlebs, kerZod im social-politikur garemos 
da kulturul sivrces, romelSic dasabami aiRo qarTulma realizmma, gaanalizebulia 
qarTuli realizmis zogadi saxe mis sawyis etapze. 

Tamar ciciSvili 
 

zurab antonovi 
 giorgi erisTavis mowafeebma qarTvel dramaturgTa mTeli skola Seqmnes. maT Soris, 
upirvel yovlisa, gamovarCevT zurab antonovs, avtors dRemde popularuli komediisa 
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,,mzis dabneleba saqarTveloSi”. axalbeda avtorma SeZlo, rom yvela misi piesa 
axleburi mignebebisa da arCevanis originalurobiT gamorCeuliyo. SemoqmedebiT 
portretSi detaluradaa gaanalizebuli antonovis biografia da misi dramaturgiuli 
moRvaweoba;  

 
barbare  jorjaZe 

  qalisa da dedis simbolika Zalze Zlieria qarTul kulturaSi, literaturasa da 
folklorSi. cxadia, rom es damokidebuleba saWiro dros realur konturebs SeiZenda 
da es droc dadga. me 19 saukuneSi erT-erTi pirveli mwerali qali barbare jorjaZe  
iyo. narkvevSi Seswavlili da gaanalizebulia mwerali qalis mxatvruli, dramatuli 
da kritikuli teqstebi. 
 
hans robert iausi `literaturis istoria, rogorc literaturis Teoriis gamowveva~ 

cnobili mecnieris hans robert iausis werilis literaturuli tradicia da 
modernulobis Tanamedrove gageba – Targmani. werili exeba molodinis horizontebis 
rekonstruqcias, romlis safuZvelzec iqmneboda da aRiqmeboda esa Tu is 
literaturuli nawarmoebi, romelic gvexmareba gavacnobieroT, ra sakiTxebs 
pasuxobda Tavdapirvelad teqsti. 

 
zoia cxadaia 

 
terenti granelis poeziis ZiriTadi aspeqtebi 

 
naSromi moicavs t. granelis poeziis rogorc Tematur, ise mxatvrul-esTetikur 

aspeqtebs; masze arsebuli zogi mcdari mosazrebis gaTvaliswinebiT, axleburadaa 
gaazrebuli granelis Semoqmedebis sakiTxebi. 

 
partorganizacia _ mwerlobaze ideuri kontrolis strategi 

 
naSromi gagrZelebaa `literaturul ZiebanSi~ 2014 wels dabeWdili masalisa, 

romelic exeboda Sss arqivSi mopovebul faqtebs; meore nawilSi mocemulia 1938-1941 
wlebis suraTi, mniSvnelovani detalebi am wlebis partiuli krebebis oqmebidan, 
rogorc faqtebi koniunqturuli zewolisa. 

 
dadeSqelianebis ambavi 

 
ganxilulia mweral Temur amyolaZis axali istoriuli romani `dadeSqelianebis 

ambavi~, romelSic uamravi faqtobrivi masalaa Tavmoyrili da mxatvrulad 
gaazrebuli, XIX saukunis saqarTvelos, kerZod, svaneTis istoria, romelic yvelaze 
Seuvali aRmoCnda rusuli politikisaTvis.  

 
es ukidegano sircxvili 

 
statiaSi ganxilulia afxazi mwerlis daur naWyebias afxazur enaze 2010 wels 

gamocemuli romani `Ramis napiri~, romelic iTargmna qarTul enaze. romanSi 
realisturadaa gadmocemuli afxazeTis omis tragedia. 

 
maka joxaZe 

`icxovre sam droSi~ 

statiaSi warmoCenilia poet jansuR Carkvianis Rvawli da damsaxureba qarTuli 
poeziis winaSe, gamokveTilia misi lirikis zogadi saxe. aseve saubaria misi ojaxis 
wevrTa im Rvawlze, rac maT qarTuli kulturis, kerZod ki musikis ganviTarebis 
istoriaSi Seitanes. werili erTi ojaxis sami Taobis Sesaxeb mogviTxrobs.  

irina nacvliSvili 
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wminda ninos Rvawlis saxismetyveluri asaxvisaTvis Txzulebis `moqcevai qarTlisai~ 
erT konteqstSi  

 
qarTuli sulierebis istoriaSi gamorCeuli saxelia wm. nino, amitom misi 

cxovreba Suasaukuneebis mwerlobis sxvadasxva etapze gansxvavebuli struqturuli 
formiT warmoCinda. statiaSi ganxilulia X-XIV saukuneebis xelnaweris, magram 
gacilebiT adreuli teqstis, `moqcevai qarTlisais~ saxismetyveluri aspeqtebi.  

 
istoriuli tradicia XX saukunis qarTuli sitoriuli romanis konteqstSi 

 
istoriuli romani qarTul literaturaSi XX saukunis dasawyisidan iwyebs 

Camoyalibebas, saukunis SuawlebSi ki igi sabolood iRebs daxvewil saxes. amis erT-
erTi saukeTeso nimuSia grigol abaSiZis `laSarela~, romlis fabulas warmoadgens 
JamTaaRmwerlis istoriaSi moTxrobili narativi laSa-giorgis mefobis Sesaxeb. 
statiaSi warmoCenilia swored is aspeqtebi, romelic istoriuli narativis axal 
Janrad, istoriul romanad gardasaxvisas SeimCneva.    

manana SamiliSvili 
 

`melodramatuli mediakulturis~ qarTuli paradigmebi  
 

statiaSi gaanalizebulia Tanamedrove samyaroSi esoden gavrcelebuli 
teleproduqtis _ teleserialebis _ roli da gavlena rogorc sazogadoebriv 
cxovrebaze, ise kulturis ganvitarebaze, teleseriali gaazrebulia, rogorc farTo 
masaze faruli zegavlenis moxdenis erT-erTi efeqturi saSualeba.   

 
1918-21 wlebis qarTuli partiuli presis literaturul-publicisturi interesebi  

 
statiaSi mocemulia 1918-1921 wlebis qarTuli partiuli presis Seswavlis 

Sedegebi, ris safuZvelzec gaanalizda partiuli presis literaturul-publicisturi 
veqtori, gamoikveTa tendencia, romeli poetebi ibeWdebian ufro xSirad ama Tu im 
gazeTis furclebze da raze mianiSnebs es arCevani.     

 
politikuri simbolo qarTul vizualur mediaenaSi 

 
Tanamedrove gobalur samyaroSi ZalauflebisTvis brZola simboloebisa da 

niSnebisTvis brZolis gzaze gadis, winamdebare naSromic amis Seswavlis saWiroebis 
gamo Seiqmna. masSi gaanalizebulia Tanamedrove qarTuli politikuri procesebis 
simbolur-alegoriuli ena, politikur partiaTa niSnebSi gamoxatuli mizani da 
strategia, es yvelaferi ki msoflio politikur procesebis WrilSia ganxiluli.  

 
 

saba-firuz metreveli 

universaluri TamaSis profesia 
statiaSi Seswavlilia TamaSis fenomeni xelovnebaSi, zogadad, kulturaSi. 

TamaSi, rogorc arsebobis forma, moicavs sam kategorias: 1. bavSvis TamaSi (iluziis 
sinamdvile); 2. niRbebis TamaSi (socialuri fsiqologiis problema); 3. profesiuli 
TamaSi (Tavisufali fantaziis damoukidebeli nayofi). naSromSi  es ukanaskneli 
ganxilulia  samsaxiobo xelovnebis fonze; 

 
zecisa da poeziis wrmena 

statiaSi aqcentirebulia terenti granelis damokidebuleba sikvdilis mimarT, 
gamoyofilia etapebi masTan Seguebisa da damegobrebisa, sikvdilis SiSi Zlevisa, aseve, 
gamokveTilia savaraudo orientirebi im mesame gzisa („ara sicocxle, arca sikvdili, 
aramed raRac sxva“), romliskenac ase iswrafvoda poeti. 
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TamaSis xelovneba  
statiaSi saubaria msaxiobis xelovnebis specifikis Sesaxeb, ganxilulia is 

ZiriTadi parametrebi, romlebic ayalibeben profesiuli TamaSis Taviseburebebs – 
warmosaxul situaciaSi bunebrivad gancdasa da gardasaxvas, tyuilis, `viTomuris~ 
realobad qcevas. 

 
epoqis poeturi istoria  

meoce saukunis 60-ian wlebSi epoqis politikuri gadawyvetilebebiT 
ganpirobebulma socialur-kulturulma cvlilebebma irakli abaSiZes, garkveul 
SemoqmedebiT TavisuflebasTan erTad, kulturuli politikis Semqmnelis funqcia 
mianiWa. man poeturi cikliT `rusTavelis nakvalevze~ da `palestina, palestina~ 
rusTaveli `gaacocxla~ da daubruna ara mxolod qarTvel ers, Cveni saarsebo da 
saazrovno sivrce Seavso istoriis ukvdavi wamis gaelvebiT. 

 
qali da siyvaruli sabWoTa totalitarizmis literaturul diskursSi 

 
qarTuli mentalobisTvis lamis sakralur xarisxSi ayvanili qarTveli qali 

sabWoTa literaturul diskursSi iqca „TanamebrZol amxanagad“;  qalis siyvaruli 
poeziaSi gamocxadda „primitiulobad“ da „avadmyofur Jinianobad“. TandaTan 
politikuri lirika gadaswvda wminda ninosa, Tamar dedofals da sarkastulad,  
araeTikur konteqstSi warmoadgina maTi saxeba. faseulobaTa da RirebulebaTa krizisi 
yvelaze mkveTrad gamoCnda siyvarulisa da ojaxis konceptebis rRvevaSi 

 
Salva amirejibis tragikuli siyvarulis poezia 

 
Salva amirejibis tragikuli siyvarulis istoria ukavSirdeba legendarul veriko 

anjafariZes. isini daqorwindnen, jvaric daiweres, magram verikos uyvarda 
colSviliani mixeil Wiaureli da colad gahyva Salva amirejibs. 1920 wels gamovida 
S. amirejibis lirikuli leqsebis patara krebuli, romelsac hqvia „minanqrebi“. masSi 
Setanilia verikosadmi miZRvnili ramdenime leqsi. Salva amirejibi darCa pirvel 
avtorad, romelmac verikos saxe Semoitana qarTul poeziaSi; 

 
qeTevan niniZe 

 
„qalTa literaturuli saqmianoba saqarTveloSi“ (me-19 saukunis meore naxevari)   

 
statiaSi mimoxilulia am epoqis qalTa sagamomcemlo, Jurnalisturi, 

publicisturi, originaluri samwerlobo da mTargmnelobiTi saqmianoba. warmoCenilia, 
rom qalebi pasuxobdnen kulturis uaxles gamowvevebs da sazogadoebriv struqturaSi 
ikavebdnen  adgils, saidanac maT TviTgamoxatvisa da TviTdamkvidrebis saSualeba 
miecemodaT. 

 
„dedaTa sakiTxis“ refleqsia qarTul presaSi“ 

 
statiaSi Seswavlilia, rogor aisaxeboda  me-19 saukunis Jurnal-gazeTebSi qalTa 

sakiTxi. naCvenebia, rom maTi sainformacio politika mimarTuli iyo msoflio qalTa 
moZraobis aqtualuri movlenebis gasaSuqeblad, rac amaRlebda qarTveli qalebis 
samoqalaqo ganaTlebas da xels uwyobda vropul saazrovno sivrceSi qarTuli 
sazogadoebrivi azris integracias. 

 
lavrenti ardaziani 

 
statiaSi ganxilulia lavrenti ardazianis cxovreba da Semoqmedeba, mwerlis 

biografiis nacnobi da SedarebiT ucnobi faqtebi. publikaciaSi saubaria, agreTve, misi 
mTavari romanis - „solomon isakiC mejRanuaSvilis“ Seswavlis istoriaze qarTuli 
literaturis kritikaSi. samecniero statiaSi avtori saubrobs burJuaziuli da 
sentimentaluri romanis gavlenaze lavrenti ardazianis Semoqmedebaze. 
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„epoqis Svilebi“  

 
recenzia exeba Tamaz vasaZis literaturul-filosofiuri eseebis krebuls - 

„epoqis Svilebi“. masSi gaanalizebulia avtoris pozicia TiToeul eseSi. 
ana leTodiani 

 
lurji feris gaazreba terenti granelis SemoqmedebaSi 

 
terenti granelTan lurji gamoyenebis mxriv, erT-erTi aqtiuri feria. mis 

poeziaSi ferTa mdidari palitra  gvxvdeba,  Tumca, ferebis umetesoba, romelTac  
granelTan vxvdebiT, ufro negatiur konteqstSi gaiazreba. es ar aris gasakviri, 
radgan misi poeziis ZiriTadi motivebia: sikvdili,   martooba, martosuloba, sevda. am 
TvalsazrisiT, arc lurji feria gamonaklisi. es feri granelTan ZiriTadad sevdian, 
melanqoliur   ganwyobilebasTan, sikvdilTan (am SemTxvevaSi, lurji RamesTan da 
Sesabamisad, Sav ferTanacaa dakavSirebuli), miRmurobis gancdasTan, aseve   
simSvidesTan, qarTan, lodinTan asocirdeba. 

 

ana leTodiani, ada nemsaZe 

20-iani wlebis qarTuli realobis recefcia indo inasaris roman `Crdili erTi 
sinamdvilisas~ mixedviT 

moxseneba exeba emigranti qarTveli mwerlis nikoloz inasariZis (indo inasaris) 
Semoqmedebas. dasawyisSi mokled gadmocemulia am naklebadcnobili mwerlis 
biografiuli cnobebi: wasvla emigraciaSi, dabruneba da gardacvaleba, Semdeg ki 
gaanalizebulia, rogor aisaxa mis parizul romanSi `Crdili erTi sinamdvilis~ (1936) 
Tanamedrove realoba. mxatvruli teqsti epoqis zusti suraTis rekonstruqciis 
saSualebas iZleva, imdenad naturalisturi sizustiTaa gadmocemuli masSi XX 
saukunis 20-iani wlebis qarTuli sinamdvile.   

 
ada nemsaZe 

imperiuli, sabWoTa da postsabWoTa sivrcis mxatvruli transformacia oTar WilaZis 
`godorSi~ 

oTar WilaZis `godorSi~ mniSvnelovania qronotopis problema. godori aris 
mikromodeli imperiuli sivrcisa, romelsac Tavisi maxasiaTeblebi aqvs: sulierebis 
krizisi, tradiciebis msxvreva, RirebulebaTa gaufasureba, zneobis yovelgvari normis 
moSla incestis CaTvliT... aseTive sivrculi simboloebia trifoliatis maRali RobiT 
SemozRuduli ezo da Wupri, romelic gamoxatulia zoomorfuli triadiT: matli-
Wupri-pepela. romanis mxatvrul sivrceSi batonobs uaryofiTi simboloebi, 
romlebiTac oTar WilaZe rogorc imperiuli, ise postimperiuli sivrcis formirebas 
axdens. 

 

stambolis qarTvelTa monasteri da erTi tragikuli ambavi 30-iani wlebidan (Sss-s 
arqivis masalebis mixedviT) 

statiaSi saubaria stambolis qarTvelTa savanis erT-erTi winamZRvris, Sio 
baTmanaSvilis tragikuli Tavgadasavlis Sesaxeb. igi 1927 wels daapatimra 
saqarTvelos Cekam da jer 10 wliT cimbirSi gadasaxleba miusaja, Semdeg ki daxvreta. 
warmoCenilia monastris saqmianoba qarTuli kulturis xelSewyobis saqmeSi, aseve 1921 
wels emigrantuli mTavrobisTvis gaweuli daxmareba, rac antisabWoTa saqmianobad 
Sefasda da garkveulwilad ganapiroba aseTi mkacri sasjeli. statiaSi gamoyenebulia 
saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros arqivSi mopovebuli masala. 
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amorZalebis miTi tician tabiZis mxatvrul prozaSi 

statiaSi ganxilulia amorZalebis miTis mxatvruli transformacia ori moTxrobis 
magaliTze `Seqmnili legenda~ (1913 w.) da `amorZalebi~ (1925 w.). gaanalizebulia, ra 
aris maTSi Tqmulebiseuli da ra ras cvlis avtori, riTac SesaZlebeli xdeba 
mwerlis koncefciisa da mizandasaxulobis wvdoma. tician tabiZe aq gamokveTs 
eqstremistul principebze damyarebuli qveynis saxes, diqtatoruli reJimis 
daundoblobas, wiTeli feris xazgasmiT (wiTelkaniani qalebi) ki bolSevikuri 
mmarTvelobis alegoriul gaazrebas gvTavazobs.   

`buSis quCiT dawyebuli demokratiis~ realuri suraTi (gia lomaZis `salami 
saqarTvelodan~) 

statiaSi ganxilulia gia lomaZis bolo nawarmoebi, deteqtiuri Txzuleba `salami 
saqarTvelodan~, romelic Cveni uaxloesi warsulis ambebs mogviTxrobs. mwerali qmnis 
daZabul siuJets _ cota xnis win ucnaur pirobebSi daRupuli amerikeli specagentis 
saqmis gamosaZieblad Camodis `niu-iork taimsis~ korespondenti, romelic amavdroulad 
centraluri sadazvervo sammarTvelos specialuri agentia. `salami saqarTvelodan~ 
politikuri deteqtivis Janrs ekuTvnis da misTvis damaxasiaTebeli yvela ZiriTadi 
niSani gaaCnia.   

ana leTodiani, ada nemsaZe 

20-iani wlebis qarTuli realobis recefcia indo inasaris roman `Crdili erTi 
sinamdvilisas~ mixedviT 

moxseneba exeba emigranti qarTveli mwerlis nikoloz inasariZis (indo inasaris) 
Semoqmedebas. dasawyisSi mokled gadmocemulia am naklebadcnobili mwerlis 
biografiuli cnobebi: wasvla emigraciaSi, dabruneba da gardacvaleba, Semdeg ki 
gaanalizebulia, rogor aisaxa mis parizul romanSi `Crdili erTi sinamdvilis~ (1936) 
Tanamedrove realoba. mxatvruli teqsti epoqis zusti suraTis rekonstruqciis 
saSualebas iZleva, imdenad naturalisturi sizustiTaa gadmocemuli masSi XX 
saukunis 20-iani wlebis qarTuli sinamdvile.   

miranda tyeSelaSvili 
statia eZRvneba aka moRCilaZis Semoqmedebis kvlevas. kerZod, ganxilulia mi ori 

ukanaskneli, mxatvrul dokumenturi signi qarTuli rveulebi XIX saukunis suraTebi~ 
da `Crdili gzaze~ 

 

 

 

II. 2. publikaciebi: 

ბ) ucxoeTSi 

 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, Jurna-
lis/krebulis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

inga 
milorava  

Хронотор "Дороги" и модель 

"Тифлиса" в документальрой 

повести А.С. Пушкина 

"Путешествие в Арзрум во время 

похода 1829 года (,,gzis’’ 

 espaneTi, 
granadis 

universiteti 

12 gv.  
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qronotopi da ,,tiflisis,, 

modeli a. s. puSikinis 

dokumentur moTxrobaSi 

,,mogzauroba arzrums 1829 

wlis laSqrobis dros’’) _ 

XIII kongresi "rusuli ena 

da literatura  msoflios 

kulturul sivrceSi", 

masalebi 
 

anotaciebi qarTul enaze 

inga milorava 

,,gzis’’ qronotopi da ,,tiflisis ,, modeli a.s. puSikinis dokumentur moTxrobaSi 
,,mogzauroba arzrums 1829 wlis laSqrobis dros’’ 

naSromSi asaxulia puSkinis dokumenturi moTxrobis ,,gzis’’ qronotopis  is 
monakveTi,  romelic saqarTvelos exeba,  agreTve sivrculi modeli ..tiflisi’’. 
puSkinis nawarmoebis droisa da sivrcis Taviseburebebis analizi emsaxureba 
umTavres mizans – naTlad warmoCndes mocemuli  travelogis  orientalisturi 
diskursi da misi mcdari mimarTeba saqarTvelos mimarT. 

 
 

III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 
 
2 

amiran arabuli 
 
 
 

amiran arabuli 

`guls guli icnobs~ (oTar 
CxeiZe da giorgi 
SatberaSvili) 

 
vaJa-fSavelas nakvalevze  

oTar CxeiZisadmi miZRvnili 
samecniero konferencia, goris 

universiteti 
 

saqarTvelos sapatriarqos wm. 
andria pirvelwodebulis 

saxelobis qarTuli 
universitetis samecniero 

konferencia, Tbilisi 
1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 

darejan menabde 
 
 
 
 
 
 
 

darejan menabde 
 
 
 
 
 
 

akaki wereTeli da qarTuli 
sakaro-saxotbo poeziis 

literaturuli tradicia. 
 
 
 
 

qvenifnevelTa sagvareulo 
matianis 

interdisciplinaruli 
konteqsti 

 
 
 
 

IX saerTaSoriso sompoziumis 
`literaturaTmcodneobis 

Tanamedrove problemebi~. SoTa 
rusTavelis qarTuli 

literaturis instituti. 
Tbilisi. 23-25 seqtemberi 

 
quTaisis akaki wereTlis 
saxlmwifo universitetis 
humanitarul mecnierebaTa 
fakultetis saerTaSoriso 
samecniero konferencia 

`Tanamedrove 
interdisciplinarizmi da 

humanitaruli azrovneba~ _ II. 
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3 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 

 
 
 

darejan menabde 
 
 
 
 
 
 
 

darejan menabde 

 
 

Targmani rogorc qarTuli 
diasporuli kulturis 

maxasiaTebeli 
 
 
 
 
 

aleqsandre cagareli _ Zveli 
qarTuli literaturis 

mTargmneli 

quTaisi. 9-10 oqtomberi 
 

saerTaSoriso samecniero 
konferencia `migraciuli 
procesebi da identobaTa 

translacia~. iv. javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis 

saxelmwifo universiteti. 15-18 
oqtomberi 

 
iv. javaxiSvilis saxelobis 

Tbilisis saxelmwifo 
universitetis humanitarul 
mecnierebaTa fakultetis 
saerTaSoriso konferencia 

Temaze `Targmani da 
literaturuli urTierTobebi~. 

22 dekemberi 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 

maia jaliaSvili 
 
 
 
 
 
 

maia jaliaSvili 
 
 
 

maia jaliaSvili 

poeturi niRbis 
interpretacia (akaki 

wereTlis leqsi `Samilis 
sizmari~) 

 
 
 
 

Tbilisuri ekleqtika 
 
 
 
 

mxatvrul sivrceSi  
aRdgenili identoba 

IX saerTaSoriso sompoziumis 
`literaturaTmcodneobis 

Tanamedrove problemebi~. SoTa 
rusTavelis qarTuli 

literaturis instituti. 
Tbilisi. 23-25 seqtemberi 

 
semiotikis VI samecniero 

konferencia, ilias saxelmwifo 
universiteti 

2015 wlis 23-25 oqtomberi 
 

saerTaSoriso samecniero 
konferencia `migraciuli 
procesebi da identobaTa 

translacia~. iv. javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis 

saxelmwifo universiteti. 15-18 
oqtomberi 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 

manana kvataia 
 
 
 
 
 
 
 

manana kvataia 
 
 
 
 
 
 
 

manana kvataia 
 

klasikis maradiulobis 
enigmuri algoriTmi 

 
 
 
 
 
 

Pro et contra dasavluri 
azrovnebis centraluri 

magistralisa 
 
 
 
 
 

ideologiuri orientirebis 
ZiebaSi 

IX saerTaSoriso sompoziumis 
`literaturaTmcodneobis 

Tanamedrove problemebi~. SoTa 
rusTavelis qarTuli 

literaturis instituti. 
Tbilisi. 23-25 seqtemberi 

 
saerTaSoriso samecniero 
konferencia `migraciuli 
procesebi da identobaTa 

translacia~. iv. javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis 

saxelmwifo universiteti. 15-18 
oqtomberi 

tician tabiZisa da geronti 
qiqoZis saiubileo 

TariRebisadmi miZRvnili 



 30 

 
 
 
 
 
  

 samecniero sesia, Tsu SoTa 
rusTavelis qarTuli 

literaturis instituti, q. 
Tbilisi, 27 maisi 

 

1 goCa kuWuxiZe  
 

dro da sivrce `wmida ninos 
cxovrebis~ erT epizodSi   

 

IX saerTaSoriso sompoziumis 
`literaturaTmcodneobis 

Tanamedrove problemebi~. SoTa 
rusTavelis qarTuli 

literaturis instituti. 
Tbilisi. 23-25 seqtemberi 

 
1 inga milorava  

 
zRvis sivrculi modeli 
modernistul teqtsSi  

quTaisis akaki wereTlis 
saxlmwifo universitetis 
humanitarul mecnierebaTa 
fakultetis saerTaSoriso 
samecniero konferencia 

`Tanamedrove 
interdisciplinarizmi da 

humanitaruli azrovneba~ _ II. 
quTaisi. 9-10 oqtomberi 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
4 

nona kupreiSvili 
 
 
 
 
 
 

nona kupreiSvili 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nona kupreiSvili 
 
 

nona kupreiSvili 
 

akaki wereTeli da qarTuli 
mwerlobis 

profesionalizaciis procesi 
 
 
 
 

ekonomikuri konceptebi ilia 
WavWavaZis prozaSi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

urbanistuli poetika XIX-XX 
saukuneTa mijnis qarTul 

mxatvrul prozaSi 
 

`cisferi yanwebiT~ _ 
kulturologiuri analizis 

cda  

IX saerTaSoriso sompoziumis 
`literaturaTmcodneobis 

Tanamedrove problemebi~. SoTa 
rusTavelis qarTuli 

literaturis instituti. 
Tbilisi. 23-25 seqtemberi 

 

III saerTaSoriso samecniero 
konferencia `sivrce, 

sazogadoeba, politika~. iv. 
javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo 

universiteti, socialur da 
politikur mecnierebaTa 
fakulteti, Tbilisi, 25-27 

ivnisi 
 

semiotikis VI samecniero 
konferencia, ilias saxelmwifo 

universiteti 
2015 wlis 23-25 oqtomberi 

tician tabiZisa da geronti 
qiqoZis saiubileo 

TariRebisadmi miZRvnili 
samecniero sesia, Tsu SoTa 

rusTavelis qarTuli 
literaturis instituti, q. 

Tbilisi, 27 maisi 
 

1 
 
 

Tamar SarabiZe 
 
 

satira da iumori akaki 
wereTlis prozaSi 

 

iv. javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo 

universitetis humanitarul 
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Tamar SarabiZe 
 
 
 
 
 
 
 

Tamar SarabiZe 
 
 
 

Tamar SarabiZe 
 

 
 
 
 
 

satira da iumori akaki 
wereTlis poeziaSi 

 
 
 
 
 
 

nikoloz baraTaSvilis 
sicocxlis bolo weli 

 
 

vaJa-fSavelas Semoqmedebis 
kvlevis zogierTi 

aspeqtisaTvis 

mecnierebaTa fakultetis 
saerTaSoriso konferencia 

Temaze: akaki wereTeli da misi 
epoqa, 22-23 ivnisi 

 
IX saerTaSoriso sompoziumis 

`literaturaTmcodneobis 
Tanamedrove problemebi~. SoTa 

rusTavelis qarTuli 
literaturis instituti. 
Tbilisi. 23-25 seqtemberi 

 
 akaki wereTlis sax. 

universiteti, quTaisi, 30-31 
oqtomberi 

 
saq. sapatriarqos wm. andria 

pirvelwodebulis sax. qarTuli 
universiteti, 23 oqtomberi 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
3 

irina 
nacvliSvili 

 
 
 
 
 
 
 
 

irina 
nacvliSvili 

 
 
 
 
 
 

irina 
nacvliSvili 

 

wminda ninos Rvawlis 
saxismetyveluri asaxvisaTvis 

Txzulebis `moqcevai 
qarTlisai~ erT konteqstSi  

 
 
 
 
 

istoriuli tradicia XX 
saukunis qarTuli sitoriuli 

romanis konteqstSi 
 
 
 
 

migraciuli procesebis 
eTnopolitikuri da 

zneobrivi aspeqtebi nugzar 
SataiZis moTxrobis 

`mogzauroba afrikaSi~ 
mixedviT  

quTaisis akaki wereTlis 
saxlmwifo universitetis 
humanitarul mecnierebaTa 
fakultetis saerTaSoriso 
samecniero konferencia 

`Tanamedrove 
interdisciplinarizmi da 

humanitaruli azrovneba~ _ II. 
quTaisi. 9-10 oqtomberi 

 
IX saerTaSoriso sompoziumis 

`literaturaTmcodneobis 
Tanamedrove problemebi~. SoTa 

rusTavelis qarTuli 
literaturis instituti. 
Tbilisi. 23-25 seqtemberi 

 
saerTaSoriso samecniero 
konferencia `migraciuli 
procesebi da identobaTa 

translacia~. iv. javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis 

saxelmwifo universiteti, 
Tbilisi, 15-17 oqtomberi 

1 
 
 
 
 
 
 
 
2 

manana 
SamiliSvili  

 
 
 
 
 
 

manana 
SamiliSvili, 
mari wereTeli 

1918-21 wlebis qarTuli 
partiuli presis 

literaturul-publicisturi 
interesebi 

 
 
 
 

liberalur RirebulebaTa 
refleqsia 1918-1921 wlebis 

qarTul presaSi  

IX saerTaSoriso sompoziumis 
`literaturaTmcodneobis 

Tanamedrove problemebi~. SoTa 
rusTavelis qarTuli 

literaturis instituti. 
Tbilisi. 23-25 seqtemberi 

 
III saerTaSoriso samecniero 

konferencia `sivrce, 
sazogadoeba, politika~. iv. 
javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo 

universiteti, socialur da 
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politikur mecnierebaTa 
fakulteti, Tbilisi, 25-27 

ivnisi 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

saba metreveli 
 
 
 
 
 
 
 

saba metreveli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

saba metreveli 

qali da siyvaruli sabWoTa 
totalitarizmis 

literaturul diskursSi 
 
 
 
 
 

universaluri TamaSis 
profesia 

 
 
 
 
 
 
 
 

Salva amirejibis tragikuli 
siyvarulis poezia 

IX saerTaSoriso sompoziumis 
`literaturaTmcodneobis 

Tanamedrove problemebi~. SoTa 
rusTavelis qarTuli 

literaturis instituti. 
Tbilisi. 23-25 seqtemberi 

 
quTaisis akaki wereTlis 
saxlmwifo universitetis 
humanitarul mecnierebaTa 
fakultetis saerTaSoriso 
samecniero konferencia 

`Tanamedrove 
interdisciplinarizmi da 

humanitaruli azrovneba~ _ II. 
quTaisi. 9-10 oqtomberi 

 
saerTaSoriso samecniero 
konferencia `migraciuli 
procesebi da identobaTa 

translacia~. iv. javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis 

saxelmwifo universiteti, 
Tbilisi, 15-17 oqtomberi 

1 nana mrevliSvili agiografi avtoris 
konceptualuri veqtori da 

mxatvruli teqsti 

saqarTvelos universitetis 
samecniero konferencia, 

Tbilisi 
1 
 
 
 
2 

Eeka CikvaiZe 
 
 
 

Eeka CikvaiZe 

vaJas anTropologia (vaJas 
harmoniuli adamiani) 

 
 

ilia WavWavaZe – ilia 
marTali 

saqarTvelos universitetis 
samecniero konferencia, 

Tbilisi 
 

saqarTvelos sapatriarqo, 
Tbilisis ilia marTlis 

saxelobis taZari, 7 noemberi 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ana leTodiani 
 
 
 
 
 
 
 
 

ada nemsaZe, ana 
leTodiani 

 
 
 
 
 
 
 
 

lurji feris gaazreba 
terenti granelis 

SemoqmedebaSi 
 
 
 
 
 
 

globalizaciis pirveli 
talRa sabWouri periodis 
qarTul xelovnebasa da 

literaturaSi (XX saukunis 
70-80-iani wlebi) 

 
 
 
 
 

II saerTaSoriso samecniero 
konferencia `Tanamedrove 
interdisciplinarizmi da 

humanitaruli azrovneba~. akaki 
wereTlis saxelmwifo 

universiteti, humanitarul 
mecnierebaTa fakulteti, 
quTaisi, 9-10 oqtomberi 

 
III saerTaSoriso samecniero 

konferencia `sivrce, 
sazogadoeba, politika~. iv. 
javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo 

universiteti, socialur da 
politikur mecnierebaTa 
fakulteti, Tbilisi, 25-27 

ivnisi 
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3 ada nemsaZe 
ani leTodiani  

 

20-iani wlebis qarTuli 
realobis recefcia indo 

inasaris roman `Crdili erTi 
sinamdvilisas~ mixedviT 

 

saerTaSoriso samecniero 
konferencia `migraciuli 
procesebi da identobaTa 

translacia~. iv. javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis 

saxelmwifo universiteti, 
Tbilisi, 15-17 oqtomberi 

1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

ada nemsaZe 
 
 
 
 
 
 
 

ada nemsaZe, ana 
leTodiani 

 
 
 
 
 
 
 
 

ada nemsaZe 
 
 
 
 
 
 
 
 

ada nemsaZe 
ani leTodiani 

amorZalebis miTi tician 
tabiZis mxatvrul prozaSi 

 

 

 

globalizaciis pirveli 
talRa sabWouri periodis 
qarTul xelovnebasa da 

literaturaSi (XX saukunis 
70-80-iani wlebi) 

 
 
 
 
 

stambolis qarTvelTa 
monasteri da erTi 

tragikuli ambavi 30-iani 
wlebidan (Sss-s arqivis 

masalebis mixedviT)   
 
 
 
 

20-iani wlebis qarTuli 
realobis recefcia indo 

inasaris roman `Crdili erTi 
sinamdvilisas~ mixedviT 

 

 

tician tabiZisa da geronti 
qiqoZis saiubileo 

TariRebisadmi miZRvnili 
samecniero sesia, Tsu SoTa 

rusTavelis qarTuli 
literaturis instituti, q. 

Tbilisi, 27 maisi 
 

III saerTaSoriso samecniero 
konferencia `sivrce, 

sazogadoeba, politika~. iv. 
javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo 

universiteti, socialur da 
politikur mecnierebaTa 
fakulteti, Tbilisi, 25-27 

ivnisi 
 

II saerTaSoriso samecniero 
konferencia `Tanamedrove 
interdisciplinarizmi da 

humanitaruli azrovneba~. akaki 
wereTlis saxelmwifo 

universiteti, humanitarul 
mecnierebaTa fakulteti, 
quTaisi, 9-10 oqtomberi 

 
saerTaSoriso samecniero 
konferencia `migraciuli 
procesebi da identobaTa 

translacia~. iv. javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis 

saxelmwifo universiteti, 
Tbilisi, 15-17 oqtomberi 

a n o t a c i e b i 

darejan menabde 
 

akaki wereTeli da qarTuli sakaro-saxotbo poeziis literaturuli tradicia 
 
 literaturul tradicia akakisTvis ar iyo xelSeuxebeli faseuloba, amitomac, 

miuxedavad zogadad am tradiciisadmi pativiscemisa, igi ar erideboda sakuTari 
(zogjer arcTu Seumcdari) poziciis gamoxatvas. naSromSi gamokveTilia akakis 
uaryofiTi damokidebuleba qarTuli sakaro-saxotbo poeziisadmi, romelic, 
tradiciulad, sayovelTao yuradRebisa da gandidebis sagnad iyo miCneuli. 
qarTuli sakaro-saxotbo poeziis Temas akaki ramdenime publicistur statiaSi 
Seexo: `qarTuli scena~ (1895), `ubralo saubari~ (1898), `mcire ram profesor marris 
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ukanasknelis Txzulebis gamo~ (1902). saxotbo poeziis mimarT poetis negatiur 
Sefasebebs Tavisi axsna aqvs _ akakisTvis msoflmxedvelobrivad miuRebeli iyo 
mexotbeTa literaturuli principebi da ideologiuri  (monarqistuli) koncefcia. 
swored akakis msoflmxedvelobrivi koncefciiT SeiZleba aixsnas isic, rom misi 
rangis poetisTvis SeumCneveli da Seufasebeli darCa Zveli qarTuli saxotbo 
poeziis literaturuli Rirsebebi.  

 
qvenifnevelTa sagvareulo matianis interdisciplinaruli konteqsti 

 
 Tanamedrove humanitaruli azrovnebis mniSvnelovani maxasiaTebelia 

interdisciplinaruli kvlevebi. am mxriv, zogadad Zveli qarTuli mwerlobis 
Zeglebi  saintereso masalas iZleva. qarTuli saistorio mwerlobis araerTi Zegli 
Tavisuflad SeiZleba iqnes ganxiluli literaturaTmcodneobiT konteqstSi. 
gansakuTrebiT mravalferovania am mxriv adreuli xanis matianeebi, rasac ver 
vityviT gviandel saistorio teqstebze, Tumca  literaturaTmcodneobiTi 
TvalsazrisiT XIV- XV saukuneebis matianeebis interdisplinaruli kvleva mainc 
saWiroa, radgan amgvari midgomiT SesaZlebeli xdeba saistorio teqstebis 
literaturuli mniSvnelobisa da Rirsebebis warmoCena. mocemuli kvlevis sagania 
qvenifnevelTa sagvareulo matiane. miuxedavad imisa, rom teqstis xasiaTi da 
mizandasaxuloba (erTi konkretuli feodaluri saxlis istoriis aRwera) ar 
moiTxovda mxatvruli Txrobis elementebs, Zveli qarTuli matianeebisaTvis 
tradiciulad damaxasiaTebeli tendencia movlenaTa mxatvrulad asaxvisa, 
qvenifnevelTa matianeSic mkafiodaa gamovlenili. es ukanaskneli garemoeba ki 
saintereso masalas iZleva teqstis interdisciplinaruli (saistorio-
saliteraturo) rakursiT kvlevisaTvis. 

 
Targmani rogorc qarTuli diasporuli kulturis maxasiaTebeli 

 
 Targmani, rogorc nacionaluri identobis SenarCunebisa da sazRvargareT 

erovnuli kulturis popularizaciis forma, diasporuli kulturis mniSvnelovani 
maxasiaTebelia. mocemuli kvlevis sagania ucxoeTSi mcxovreb TanamemamuleTa mier 
XXI saukuneSi Sesrulebuli Targmanebi Zveli qarTuli mwerlobis Zeglebisa. 
naSromSi ganxilulia litvaSi moRvawe qarTveli dekanozis, ioseb zeTeiSvilis, 
mier rusul enaze Targmnili qarTuli sasuliero mwerlobis nimuSebi: `SuSanikis 
wameba~, `evstaTi mcxeTelis martviloba~, `abo Tbilelis wameba~, `grigol 
xanZTelis cxovreba~ da italiaSi moRvawe qarTveli mecnieris, gaga SurRaias, mier 
italiur enaze Targmnili `abo Tbilelis wameba~, romelic Sesulia mis wignSi 
`qarTuli sulieri kultura~ (italiur enaze). aRniSnuli Targmanebi gamoirCeva 
sizustiTa da maRali mTargmnelobiTi ostatobiT. rac mTavaria, miRweulia 
mTargmnelTa mizani _ qarTuli sulieri kulturis monapovarTa CarTva evropul 
kulturul-saazrovno sivrceSi. 

 
aleqsandre cagareli - Zveli qarTuli literaturis mTargmneli 

 
 peterburgis qarTvelologiuri skolis TvalsaCino warmomadgeneli aleqsandre 

cagareli (1844-1929) cnobilia, rogorc gamoCenili filologi da istorikosi, 
paleografi da arqeografi, pirveli qarTveli mecnieri, romelic specialurad 
qarTvelologiuri miznebiT gaecno axlo aRmosavleTis siZveleebs... magram 
naklebad Seswavlilia misi mTargmnelobiTi moRvaweoba. al. cagarelis damsaxureba 
qarTuli literaturis winaSe saTanadod ver Sefasdeba misi Targmanebis 
gaTvaliswinebis gareSe. al. cagarelma pirvelma Targmna da ucxoenovan mkiTxvels 
gaacno sulxan-saba orbelianis Semoqmedeba. aRniSnuli Targmani imiTac aris 
mniSvnelovani, rom igi safuZvlad daedo “sibrZne sicruisas” ramdenime Targmans, 
romlebic mogvianebiT evropul enebze Sesrulda. 

maia jaliaSvili 
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poeturi niRbis interpretacia 

statiaSi warmoCenilia akaki wereTlis leqsis `Samilis sizmari~ 

zogadkulturuli konteqsti. gaanalizebulia, ra simboluri datvirTva mianiWa 

poetma istoriul pirovnebas, raTa gamoexata kavkasiuri erTianobis, saxelmwifos 

damoukideblobisa da Tavisuflebis ideebi. 

 

amiran arabuli 

`guls guli icnobs~ 

moxsenebaSi saubaria qarTveli mwerlebis oTar CxeiZisa da giorgi 
SatberaSvilis SemoqmedebaTa urTierTmimarTebis Sesaxeb. 

vaJa-fSavelas nakvalevze 

moxsenebaSi saubaria vaJa-fSavelas cxovrebis Tianuri da axmeturi qronikebis 
Sesaxeb. 

manana kvataia 
 

klasikis maradiulobis enigmuri algoriTmi 

moxseneba eZRvneba klasikuri memkvidreobis maradiulobis fenomenis kvlevas. 
miTiTebulia, rom am mimarTebiT umTavresi individualobis sakiTxia. amave dros, 
ganmsazRvrelia tradiciac. werilSi gaanalizebulia grigol robaqiZis eseebi, 
romlebic rogorc qarTuli, ise msoflios klasikuri mwerlobis kvlevasa da 
gaazrebas exeba  

 
Pro et contra dasavluri azrovnebis centraluri magistralisa 

moxseneba aanalizebs migraciuli procesebisa da identobaTa translaciis 
mimarTebis sakiTxebs. igi mimoixilavs geronti qiqoZisa da grigol robaqiZis 
Teoriul Sexedulebebs dasavluri azrovnebis centralur magistralTan maTi 
damokidebulebis TvalsazrisiT. 

ideologiuri orientirebis ZiebaSi 

moxsenebaSi avtori warmoadgens geronti qiqoZis msoflmxedvelobrivi    
Ziebebis gradaciisa da transformaciis process, aqve ganxilulia mwerlisa da 
publicistis is opusebi, romlebic erovnuli energiis paradigmis kvlevas eZRvneba. 

goCa kuWuxiZe 
 

dro da sivrce `wmida ninos cxovrebis~ erT epizodSi 
  

warmodgenil   masalebSi  vrclad   aris  ganxiluli droisa da sivrcis Sua 
saukuneebis gaazrebis Taviseburebani... naCvenebia, Tu ra mimarTebaSia es 
Taviseburebani Tanamedrove mxatvrul literaturasTan... 

 

inga milorava 
 

,,zRvis sivrculi modeli modernistul teqstSi’’ 
  
 warmoadgens zRvis models, romelic qarTuli literaturisTvis naklebad 
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damaxasiaTebelia, Tumca sakmaod Rrmad damuSavda modernistul mwerlobaSi da 
Tavis TavSi moicavs da sivrculi modelis saxeobriv sistemaSi gamoxatavs  
modernistuli azrovnebis fundamentur debuulebebs: samyaro zmanebisa da cxadis 
mijnaze; sikvdili, rogorc esTetiuri fenomeni, SeCerebuli drois sayrdeni da a. S.    

 
nona kupreiSvili 

 
 

`cisferi yanwebiT~ _ kulturologiuri analizis cda 

es cnobili saprogramo werili ramdenadme gansxvavebuli rakursiTaa  
warmodgenili. masSi aqcentirebulia ara marto qarTuli simbolizmis  Teoriuli  
safuZvlebi,  aramed  is kulturologiuri problemebi, romelic  Cvens  mwerlobas  
modernizmis  damkvidrebis  gzaze unda  daeZlia.   am  axali literaturuli 
mimarTulebis organul nawilad qceul   demiTologizebis procesSi 
gansakuTrebuli mniSvneloba SeiZina  ,,rusuli kulturtregerobis“ ideis  
marTebulma Sefasebam, romelsac warmatebiT  iyenebdnen (da axlac iyeneben) 
antievropuli kulturuli orientaciis  mimdevrebi. 

Tamar SarabiZe  
satira da iumori akaki wereTlis prozaSi 

statiaSi saubaria satiris Tematikaze akakis prozaSi da mxatvrul satirul 
xerxebze;  

satira da iumori akaki wereTlis poeziaSi 

statiaSi ganxililia da Tematurad dajgufebulia akakis satiruli poezia, 
gamoyofilia mxatvruli xerxebi, romelTac poeti poeziaSi iyenebs;  

nikoloz baraTaSvilis cxovrebis bolo weli 

statiaSi aRwerilia poetis moRvaweoba naxWevansa da ganjaSi. 

vaJa-fSavelas Semoqmedebis kvlevis zogierTi aspeqtisaTvis 

statiaSi gamokveTilia is mTavari aspeqtebi, romlebic unda gaiTvaliswinos 
vaJas Semoqmedebis mkvlevarma. 

irina nacvliSvili 
 

wminda ninos Rvawlis saxismetyveluri asaxvisaTvis Txzulebis `moqcevai 
qarTlisai~ erT konteqstSi  

 
qarTuli sulierebis istoriaSi gamorCeuli saxelia wm. nino, amitom misi 

cxovreba Suasaukuneebis mwerlobis sxvadasxva etapze gansxvavebuli struqturuli 
formiT warmoCinda. statiaSi ganxilulia X-XIV saukuneebis xelnaweris, magram 
gacilebiT adreuli teqstis, `moqcevai qarTlisais~ saxismetyveluri aspeqtebi.  

 
istoriuli tradicia XX saukunis qarTuli sitoriuli romanis konteqstSi 

 
istoriuli romani qarTul literaturaSi XX saukunis dasawyisidan iwyebs 

Camoyalibebas, saukunis SuawlebSi ki igi sabolood iRebs daxvewil saxes. amis 
erT-erTi saukeTeso nimuSia grigol abaSiZis `laSarela~, romlis fabulas 
warmoadgens JamTaaRmwerlis istoriaSi moTxrobili narativi laSa-giorgis mefobis 
Sesaxeb. statiaSi warmoCenilia swored is aspeqtebi, romelic istoriuli narativis 
axal Janrad, istoriul romanad gardasaxvisas SeimCneva.    

nana mrevliSvili 
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agiografi avtoris konceptualuri veqtori da mxatvruli teqsti 

 
moxsenebaSi agiografi avtoris konceptualuri veqtori gaanalizebulia 

giorgi merCules `grigol xanZTelis cxovrebis~ mixedviT. 
 

eka CikvaiZe 

vaJas anTropologia (vaJas harmoniuli adamiani) 

vaJa fsiqologiuri sizustiT aRwers adamianTa qcevis ganmapirobebel 

motivebsa da Sedegebs. Is SoTa rusTavelis xedvis da msoflaRqmis gamziarebelia 

da Tvlis, rom adamians marTavs guli (grZnoba), goneba an orive erTad. samive 

SemTxvevaSi gansxvavebul Sedegs viRebT. vaJas harmoniuli adamiani gulisa da 

gonebis SeTanawyobili qmedebis Sedegia (guli d goneba Zmania). 

ilia WavWavaZe – ilia marTali 

ilia WavWavaZe saqarTvelos eklesiam wmindanad Seracxa. misi Semoqmedeba misi 
cxovrebisa da msoflSegrZnebis ukufenaa. statiaSi ganvixileT literaturuli gza, 
romelic ilia WavWavaZem ilia marTlamde ganvlo. 

manana SamiliSvili 
 

1918-21 wlebis qarTuli partiuli presis literaturul-publicisturi interesebi  
 

moxsenebaSi mocemulia 1918-1921 wlebis qarTuli partiuli presis Seswavlis 
Sedegebi, ris safuZvelzec gaanalizda partiuli presis literaturul-
publicisturi veqtori, gamoikveTa tendencia, romeli poetebi ibeWdebian ufro 
xSirad ama Tu im gazeTis furclebze da raze mianiSnebs es arCevani.     

 
liberalur RirebulebaTa refleqsia 1918-1921 wlebis qarTul presaSi  
 
moxsenebaSi ganalizebulia 1918-1921 wlebis partiuli presis zogadpolitikuri 

tendenciebi, Tu rogor aRiqmeboda XX saukunis dasawyisSi saqarTvelos 
demokratiuli respublikis qarTul politikur partiaTa mier liberaluri 
Rirebulebebi da rogoraa es yvelaferi warmoCenili maTi perioduli gamocemebis 
furclebze.  

 
 

saba-firuz metreveli 
 

qali da siyvaruli sabWoTa totalitarizmis literaturul diskursSi 
 

qarTuli mentalobisTvis lamis sakralur xarisxSi ayvanili qarTveli qali 
sabWoTa literaturul diskursSi iqca „TanamebrZol amxanagad“;  qalis siyvaruli 
poeziaSi gamocxadda „primitiulobad“ da „avadmyofur Jinianobad“. TandaTan 
politikuri lirika gadaswvda wminda ninosa, Tamar dedofals da sarkastulad,  
araeTikur konteqstSi warmoadgina maTi saxeba. faseulobaTa da RirebulebaTa 
krizisi yvelaze mkveTrad gamoCnda siyvarulisa da ojaxis konceptebis rRvevaSi. 

 
universaluri TamaSis profesia 

 
statiaSi Seswavlilia TamaSis fenomeni xelovnebaSi, zogadad, kulturaSi. 

TamaSi, rogorc arsebobis forma, moicavs sam kategorias: 1. bavSvis TamaSi (iluziis 
sinamdvile); 2. niRbebis TamaSi (socialuri fsiqologiis problema); 3. profesiuli 
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TamaSi (Tavisufali fantaziis damoukidebeli nayofi). naSromSi  es ukanaskneli 
ganxilulia  samsaxiobo xelovnebis fonze; 

 
Salva amirejibis tragikuli siyvarulis poezia 

 
Salva amirejibis tragikuli siyvarulis istoria ukavSirdeba legendarul 

veriko anjafariZes. isini daqorwindnen, jvaric daiweres, magram verikos uyvarda 
colSviliani mixeil Wiaureli da colad gahyva Salva amirejibs. 1920 wels 
gamovida S. amirejibis lirikuli leqsebis patara krebuli, romelsac hqvia 
„minanqrebi“. masSi Setanilia verikosadmi miZRvnili ramdenime leqsi. Salva 
amirejibi darCa pirvel avtorad, romelmac verikos saxe Semoitana qarTul 
poeziaSi; 

 
ana leTodiani 

 
lurji feris gaazreba terenti granelis SemoqmedebaSi 

 
terenti granelTan lurji gamoyenebis mxriv, erT-erTi aqtiuri feria. mis 

poeziaSi ferTa mdidari palitra  gvxvdeba,  Tumca, ferebis umetesoba, romelTac  
granelTan vxvdebiT, ufro negatiur konteqstSi gaiazreba. es ar aris gasakviri, 
radgan misi poeziis ZiriTadi motivebia: sikvdili,   martooba, martosuloba, sevda. 
am TvalsazrisiT, arc lurji feria gamonaklisi. es feri granelTan ZiriTadad 
sevdian, melanqoliur   ganwyobilebasTan, sikvdilTan (am SemTxvevaSi, lurji 
RamesTan da Sesabamisad, Sav ferTanacaa dakavSirebuli), miRmurobis gancdasTan, 
aseve   simSvidesTan, qarTan, lodinTan asocirdeba. 

 
ada nemsaZe, ana leTodiani 

 
globalizaciis pirveli talRa sabWouri periodis qarTul xelovnebasa da 

literaturaSi (XX saukunis 70-80-iani wlebi) 

moxsenebaSi warmoCenilia globalizaciis pirveli talRis Semosvla qarTul 
saxelovnebo sivrceSi da konkretulad literaturaSi. dasawyisSi mimoxilulia 
zogadkulturuli konteqsti da masSi mimdinare cvlilebebi, kerZod ki am periodis 
qarTul musikaSi, mxatvrobaSi, kinosa da TeatrSi, Semdeg ki gaanalizebulia 
egzistencialuri tendenciebi 70-80-iani wlebis literaturaSi ramdenime moTxrobis 
magaliTze: merab abaSiZis `aqeT maSxlebi, kvazimodo!~, Tengiz Calauris 
`nacrisferpaltoiani kaci~ da jemal TofuriZis `dioskuria zRvaSi CaZiruli 
qalaqia~.    

 

20-iani wlebis qarTuli realobis recefcia indo inasaris roman `Crdili erTi 
sinamdvilisas~ mixedviT 

moxseneba exeba emigranti qarTveli mwerlis nikoloz inasariZis (indo inasaris) 
Semoqmedebas. dasawyisSi mokled gadmocemulia am naklebadcnobili mwerlis 
biografiuli cnobebi: wasvla emigraciaSi, dabruneba da gardacvaleba, Semdeg ki 
gaanalizebulia, rogor aisaxa mis parizul romanSi `Crdili erTi sinamdvilis~ 
(1936) Tanamedrove realoba. mxatvruli teqsti epoqis zusti suraTis 
rekonstruqciis saSualebas iZleva, imdenad naturalisturi sizustiTaa 
gadmocemuli masSi XX saukunis 20-iani wlebis qarTuli sinamdvile.   

 

ada nemsaZe 

amorZalebis miTi tician tabiZis mxatvrul prozaSi 

moxsenebaSi saubaria amorZalebis miTis mxatvruli transformaciis Sesaxeb ori 



 39 

moTxrobis magaliTze `Seqmnili legenda~ (1913 w.) da `amorZalebi~ (1925 w.). 
gaanalizebulia, ra aris maTSi Tqmulebiseuli da ras cvlis avtori, riTac 
SesaZlebeli xdeba mwerlis koncefciisa da mizandasaxulobis wvdoma. tician tabiZe 
aq gamokveTs eqstremistul principebze damyarebuli qveynis saxes, diqtatoruli 
reJimis daundoblobas, wiTeli feris xazgasmiT (wiTelkaniani qalebi) ki 
bolSevikuri mmarTvelobis alegoriul gaazrebas gvTavazobs. 

 

stambolis qarTvelTa monasteri da erTi tragikuli ambavi 30-iani wlebidan (Sss-
s arqivis masalebis mixedviT) 

moxsenebaSi visaubreT stambolis qarTvelTa savanis erT-erTi winamZRvris, Sio 
baTmanaSvilis tragikuli Tavgadasavlis Sesaxeb. igi 1927 wels daapatimra 
saqarTvelos Cekam da jer 10 wliT cimbirSi gadasaxleba miusaja, Semdeg ki 
daxvreta. warmoCenilia monastris saqmianoba qarTuli kulturis xelSewyobis 
saqmeSi, aseve 1921 wels emigrantuli mTavrobisTvis gaweuli daxmareba, rac 
antisabWoTa saqmianobad Sefasda da garkveulwilad ganapiroba aseTi mkacri 
sasjeli. statiaSi gamoyenebulia saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros arqivSi 
mopovebuli masala. 

ada nemsaZe, ana leTodiani 

globalizaciis pirveli talRa sabWouri periodis qarTul xelovnebasa da 
literaturaSi (XX saukunis 70-80-iani wlebi) 

moxsenebaSi warmoCenilia globalizaciis pirveli talRis Semosvla qarTul 
saxelovnebo sivrceSi da konkretulad literaturaSi. dasawyisSi mimoxilulia 
zogadkulturuli konteqsti da masSi mimdinare cvlilebebi, kerZod ki am periodis 
qarTul musikaSi, mxatvrobaSi, kinosa da TeatrSi, Semdeg ki gaanalizebulia 
egzistencialuri tendenciebi 70-80-iani wlebis literaturaSi ramdenime moTxrobis 
magaliTze: merab abaSiZis `aqeT maSxlebi, kvazimodo!~, Tengiz Calauris 
`nacrisferpaltoiani kaci~ da jemal TofuriZis `dioskuria zRvaSi CaZiruli 
qalaqia~.    

20-iani wlebis qarTuli realobis recefcia indo inasaris roman `Crdili erTi 
sinamdvilisas~ mixedviT 

moxseneba exeba emigranti qarTveli mwerlis nikoloz inasariZis (indo inasaris) 
Semoqmedebas. dasawyisSi mokled gadmocemulia am naklebadcnobili mwerlis 
biografiuli cnobebi: wasvla emigraciaSi, dabruneba da gardacvaleba, Semdeg ki 
gaanalizebulia, rogor aisaxa mis parizul romanSi `Crdili erTi sinamdvilis~ 
(1936) Tanamedrove realoba. mxatvruli teqsti epoqis zusti suraTis 
rekonstruqciis saSualebas iZleva, imdenad naturalisturi sizustiTaa 
gadmocemuli masSi XX saukunis 20-iani wlebis qarTuli sinamdvile.   

 
 
 

b) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 
 

Tamar SarabiZe,  
nana gonjilaSvili 

„vefxistyaosnis“ rusuli 
poeturi Targmanis 

istoria _ S. nucubiZe da 
stalini 

 XIII kongresi "rusuli 
ena da literatura  

msoflios kulturul 
sivrceSi", espaneTi, 

granadis universiteti, 13-
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20 seqtemberi 
23 inga milorava Хронотор "Дороги" и модель 

"Тифлиса" в документальрой 

повести А.С. Пушкина 

"Путешествие в Арзрум во 

время похода 1829 года 
(,,gzis’’ qronotopi da 

,,tiflisis,, modeli a. s. 
puSikinis dokumentur 

moTxrobaSi ,,mogzauroba 
arzrums 1829 wlis 
laSqrobis dros’’)  

XIII kongresi "rusuli ena 
da literatura  

msoflios kulturul 
sivrceSi", espaneTi, 

granadis universiteti, 13-
20 seqtemberi 

3 miranda tyeSelaSvili `poetTa akademia 
saqarTveloSi. SoTa 
rusTaveli da nizami 

ganjeli (mose janaSvili 
naSromis interpretacia).  

27. 11. 2015. ბაქო; 
azerbaijanis ganaTlebis 

saministros, baqos 
slavistikis 

universitetisa da 
azerbaijanis 

komparativistuli 
literaturis asociaciis 
egidiT gamarTuli VI 

saerTaSoriso 
konferencia `SedarebiTi 
literaturaTmcodneoba 

da kultura~ SoTa 
rustavelis qarTuli 

literaturis institutis 
paneli `SoTa rusTaveli 

da nizami ganjeli~  

moxsenebaTa anotaciebi  

Tamar SarabiZe, nana gonjilaSvili  

„vefxistyaosnis“ rusuli poeturi Targmanis istoria _ S. nucubiZe da stalini
  

statiaSi warmodgenilia Salva nucubiZis mier „vefxistyaosnis“ Targmnis 
uaRresad saintereso istoria, xelovanis bedi sabWoTa totalitarul reJimSi. 

inga milorava 

,,gzis’’ qronotopi da ,,tiflisis ,, modeli a.s. puSikinis dokumentur moTxrobaSi 
,,mogzauroba arzrums 1829 wlis laSqrobis dros’’ 

naSromSi asaxulia puSkinis dokumenturi moTxrobis ,,gzis’’ qronotopis  is 
monakveTi,  romelic saqarTvelos exeba,  agreTve sivrculi modeli ..tiflisi’’. 
puSkinis nawarmoebis droisa da sivrcis Taviseburebebis analizi emsaxureba 

umTavres mizans – naTlad warmoCndes mocemuli  travelogis  orientalisturi 
diskursi da misi mcdari mimarTeba saqarTvelos mimarT. 

miranda tyeSelaSvili 

`poetTa akademia saqarTveloSi. SoTa rusTaveli da nizami ganjeli (mose 
janaSvili naSromis interpretacia). 
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1929 wlis 29 seqtembers azerbaijanis mweralTa delegacia saqarTvelos 
ewvia.amasTan dakavSirebiT, cnobilma qarTvel istorikosma  da literaturis 
mkvlevarma, mose janaSvilma moamzada naSromi „poetTa akademia saqarTveloSi. SoTa 
rusTaveli da nizami ganjeli“.  avtori eyrdnoba da avrcobs me-19 saukunis rusi 
moRvawis, nikoloz ivanes Ze gulakis  1899 wels  gamoqveynebul  naSromSi „Сборник 
материалов для описания ьуудкостей и племен Кавказа“ dacul cnobas imis Sesaxeb, rom 
rom Sirvanis (Semaxiis mazris) mflobelis ,axistanis, poetTa akademiis 
prezidentadiyo abu-ola“. 

 rogorc janaSvili wers, gulaks ar aRuniSnavs, rom mocemul epoqaSi 
Sirvanic da ganjac saqarTvelos saxelmwifos sazRvrebSi Sedioda da Tu am dros 
Sirvanis mflobelis kars daarsebuli iyo poetTa akademia, igi iqneboda mTeli 
saxelmwifos saziaro dawesebuleba, saganmanaTleblo kera yvela maSindeli poetisa 
_ SoTa rusTavelis, nizami ganjelis, kavami-mutarzisa, abu-olasi da sxv. 

 naSromSi dadgenilia gulakis gamokvlevaSi naxsenebi axistanis vinaoba. 
 

  

saqarTvelos saxelmwifo biujetisა da grantebis gareSe 
Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxo-
uri granti) 

1 tician tabiZisa da geronti 
qiqoZis saiubileo 

TariRebisadmi miZRvnili 
samecniero sesia _ dagegmva 

da momzadeba  
 

humanitaruli mecnierebebi. 
qarTvelologia.  

qarTuli literatura 

manana 
kvaWantiraZe 

maia jaliaSvili 
manana kvataia  
levan bregaZe 
ada nemsaZe 

lili metreveli 
salome boboxiZe 

(dafinansebis 
gareSe) 

2 1918-1921 wlebis qarTuli 
pluralisturi mediis 
ZiriTadi strategiebi 

 
socialur-politikuri 

mecnierebebi. 
Jurnalistika. 

manana 
SamiliSvili 

mari 
wereTeli 

TinaTin maWaraSvili 
 ana kakuria 

 badri kobiaSvili 

iv. 
javaxiSvilis 
sax. Tbilisis 
saxelmwifo 
universiteti 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 
(qarTul enaze) 

tician tabiZisa da geronti qiqoZis saiubileo TariRebisadmi miZRvnili 
samecniero sesia 

2015 wels Sesrulda tician tabiZis dabadebidan 120 da geronti qiqoZis 
dabadebidan 130 wlisTavi. am TariRebTan dakavSirebiT 2015 wlis 27 maiss qarTuli 
literaturis institutSi qarTuli literaturis samecniero ganyofilebis 
(xelmZRvaneli manana kvaWantiraZe) TaosnobiT Catarda samecniero sesia. masSi 
monawileobdnen institutis mecnier-TanamSromlebi da saqarTvelos sxva 
universitetebidan mowveuli profesor-maswavleblebi. sesiaze wakiTxuli 
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moxsenebebi daibeWda Jurnal `kritikis~ me-10 nomerSi.   

1918-1921 wlebis qarTuli pluralisturi mediis ZiriTadi strategiebi 

proeqtis Sesrulebis vada ganisazRvra 7 TviT _ 11 maisidan 11 dekembramde. 
kvlevis mizania studentTa CarTva samecniero saqmianobaSi. gamokvleul iqna am 
periodis mediagaremo misi ZiriTadi Taviseburebebis CvenebiT. mocemul etapze 
kvleva dasrulebulia da gadacemulia gamomcemloba `siestaSi~ dasabeWdad.  

 
 

 
 

 
individualuri samecniero angariSis  kiTxvaris danarTi  

(damatebiTi aqtivobebi) 

 
manana kvaWantiraZe 

№ Sesrulebuli 
samuSaos 
TariRi 

ganxorcilebuli 
samuSaos dasaxeleba  

damatebiTi informacia samuSaos 
Sesaxeb (samuSaos specifiuroba, 

Tanamonawileebi …) 

1. 3-16 ivlisi statia: `ocneba rogorc 

argumenti~ (erlom 

axvledianis `vano da 

niko”)  

`literaturuli gazeTi”, #13 (149), 

gv. 11-13. 

2 2015 weli xelmZRvaneli doqtorant 

maia menTeSaSvilis 

sadisertacio naSromisa  

muSaobis saboloo etapi: naSromis 

redaqtireba da momzadeba   

dacvisaTvis 

3 2015 weli 3 doqtorantis (paata 

kvaracxelia, rusudan 

mowyobili, soslan 

surmaniZe) samecniero 

xelmZRvaneli 

 

 
amiran arabuli 

№ Sesrulebuli 

samuSaos 

TariRi 

ganxorcilebuli 

samuSaos dasaxeleba  

damatebiTi informacia samuSaos 

Sesaxeb (samuSaos specifiuroba, 

Tanamonawileebi …) 

1. 2015 w. `mawamaveli baTira~, 

winasityvaoba baTira 

arabulis wignze `mTaSi 

SobilTa memkvidre~ 

 

2.  2015 w. redaqtireba gabriel 

Tagauris wignisa 

`rusTvelologiis 

sakvanZo sakiTxebi~ 

 

3.  2015 w. goderZi Coxelis 

saxelobis 

literaturuli 

konkursis `erTguleba~ 

Jiuris wevri  

 

4 2015 w. folkloris orwliani  
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erovnuli festivalis 

zepirsityvierebis 

mimarTulebis Jiuris 

Tavmjdomare 

5 10 dekemberi vaxuSti kotetiSvilis 

saxelobis xalxuri 

poeziis saRamos `leqso 

ar daikargebi~ 

organizatori da 

wamyvani 

eTer TaTaraiZesTan erTad 

 
 

maia jaliaSvili 

№ Sesrulebuli 
samuSaos 
TariRi 

ganxorcilebuli 
samuSaos dasaxeleba  

damatebiTi informacia samuSaos 
Sesaxeb (samuSaos specifiuroba, 

Tanamonawileebi …) 

1 2015 weli zRvispira qalaqis 
horizontebi (Tamaz 
baZaRuas piesebis 

problematika) - Jurn. 
`ciskari~ 

 

Jurnali `ciskari~, #3. 

2 1 maisi publikacia `qarTveli 

nobeliantis molodinSi~ 

Jurn. `Cveni mwerloba~, #9. 

3  2015 w. publikacia `mogzauroba 

aRmoCenebis samyaroSi` 

Jurn. `maswavlebeli“, #2  

4 2015 w. publikacia `swavlebis 

kompleqsuroba~ 

Jurn. `maswavlebeli“, #3 

 

lali avaliani 

№ Sesrulebuli 

samuSaos 

TariRi 

ganxorcilebuli 

samuSaos dasaxeleba  

damatebiTi informacia samuSaos 

Sesaxeb (samuSaos specifiuroba, 

Tanamonawileebi …) 

1. 24 aprili – 7 

maisi 

statia `qarTuli 

futurizmi~ 

`literaturuli gazeTi~, #8 (144), 

gv. 14-15. 

2.  16-19 

oqtomberi 

statia `literaturuli 

mistifikacia, rogorc 

modernistuli 

oaradigma~ 

`literaturuli gazeTi~, #19 (155), 

gv. 2-3. 

3.  dekemberi statia `fragmentebi~ 

(literaturul-

publicisturi 

Canawerebi) 

`literaturuli gazeTi~ 

(ibeWdeba) 

 

manana kvataia 

№ Sesrulebuli 

samuSaos 

ganxorcilebuli 

samuSaos dasaxeleba  

damatebiTi informacia samuSaos 

Sesaxeb (samuSaos specifiuroba, 
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TariRi Tanamonawileebi …) 

1. maisi statia “uvercxlo 

mkurnalis” 

portretisaTvis.  

“Cveni mwerloba~, #10, gv. 56-58. 

2.  2015 w. statia `istoriis 

sivrceebidan~   

“aTinaTi”, #2, gv. 162-164.  

3.  2015 w. statia `Teatri – 

“umaRlesi saSkolo 

sarbieli”  

“aTinaTi”, #3, gv. 111-114. 

 

inga milorava  

№ Sesrulebuli 
samuSaos 
TariRi 

ganxorcilebuli 
samuSaos dasaxeleba  

damatebiTi informacia samuSaos 
Sesaxeb (samuSaos specifiuroba, 

Tanamonawileebi …) 

1. 2015 weli Jurnal `fantastis~ 

saredaqcio kolegia 

redaqtori 

Jurnali ,,fantasti’’, N# 1 

2.  2015 weli publikacia ,,rei 

bredberis mSvenieri da 

sevdiani igavi’’ 

publikaciis avtori   

3.  2015 wlis 17 

noemberi 

,,ului daviTis ambis 

mwerluri versia’’ 

moxseneba – leqcia SoTa 

rusTavelis qarTuli 

literaturis institutSi 

 

nona kupreiSvili 

№ Sesrulebuli 
samuSaos 
TariRi 

ganxorcilebuli 
samuSaos dasaxeleba  

damatebiTi informacia samuSaos 
Sesaxeb (samuSaos specifiuroba, 

Tanamonawileebi …) 

1. 2015 weli bolosityva mariam 

wiklauri leqsebis 

krebulisaTvis 

`daujdomeli~ 

publikaciis avtori 

2.  2015 weli bolosityva oTar CxeiZis 

romanze `cxrawyaro~ 

publikaciis avtori   

3.  10 aprili momxsenebeli r. CxeiZis 

romanis `saga 

vaxtanguri~ ganxilvaze  

 

4 23 ivlisi monawileoba 

radiogadacemaSi 

`saubrebi literaturaze~ 

sazogadoebrivi mauwyeblis radio 

 

zoia cxadaia 

№ Sesrulebuli 
samuSaos 
TariRi 

ganxorcilebuli 
samuSaos dasaxeleba  

damatebiTi informacia samuSaos 
Sesaxeb (samuSaos specifiuroba, 

Tanamonawileebi …) 

1. seqtemberi satelevizio teqstis Sedgena filmisaTvis da 
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dokumenturi filmi 

`ieTim gurji~  

misi Txroba, palitra TV. 

 

eka CikvaiZe 

№ Sesrulebuli 
samuSaos 
TariRi 

ganxorcilebuli 
samuSaos dasaxeleba  

damatebiTi informacia samuSaos 
Sesaxeb (samuSaos specifiuroba, 

Tanamonawileebi …) 

1. 2015 weli Ddemur jalaRonia, ilia 
WavWavaZe (redaqtori eka 

CikvaiZe) 
 

wignis redaqtireba  

 

ada nemsaZe 

№ Sesrulebuli 
samuSaos 
TariRi 

ganxorcilebuli 
samuSaos dasaxeleba  

damatebiTi informacia samuSaos 
Sesaxeb (samuSaos specifiuroba, 

Tanamonawileebi …) 

1. 16-29 ianvari `velodebi, moxdeba 

raRac didi~ (interviu 

givi margvelaSvilTan) 

`literaturuli gazeTi~, #1 (137), 

gv. 14. 

 

ana leTodiani 

№ Sesrulebuli 
samuSaos 
TariRi 

ganxorcilebuli 
samuSaos dasaxeleba  

damatebiTi informacia samuSaos 
Sesaxeb (samuSaos specifiuroba, 

Tanamonawileebi …) 

1. 2015 weli  studentTa eleqtronuli 

samecniero Jurnali 

“studenturi kvlevebi” 

Jurnalis redkolegiis wevri 

 

miranda tyeSelaSvili 

№ Sesrulebuli 
samuSaos 
TariRi 

ganxorcilebuli 
samuSaos dasaxeleba  

damatebiTi informacia samuSaos 
Sesaxeb (samuSaos specifiuroba, 

Tanamonawileebi …) 

1. 2015 weli  

 

saerTaSoriso simpoziumi 

`tradicia da 

Tanamedrove mwerloba~ 

(mieZRvna akaki wereTlis 

gardacvalebidan 100 

wlisTavs) 

saorganizacio komitetis wevri, 

simpoziumis qarTvel monawileTa 

koordinatori 

 

 

 



1 
 

SoTa rusTavelis literaturis institutis 

 

 rusTvelologiis სამეცნიერო  kvleviTi centri 
 

samecniero erTeulis xelmZRvaneli - ivane amirxanaSvili 
 

samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba:  
 
 
maka elbaqiZe,  
mariam karbelaSvili,  
lia kariWaSvili, 
nana gonjilaSvili,  
lia wereTeli, 
oqtai qazumovi. 

 
 
 

saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 
 

 
 

 
# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

1 
 

`vefxistyaosani –teqsti 
da konteqsti~ (2014-2016). 

humanitaruli 
mecnierebebi. dargi 

filologia. 

ivane amirxanaSvili ivane amirxanaSvili, maka 
elbaqiZe, mariam 

karbelaSvili,  nana 
gonjilaSvili, lia 
kariWaSvili, lia 

wereTeli, oqtai qazumovi. 
gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 

praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 
aRniSnuli (gardamavali) proeqtis farglebSi rusTvelologiis kvleviTi centris 

sxdomebze wakiTxul iqna Semdegi moxsenebebi: iv. amirxanaSvili – „pirovneba da 

xasiaTi vefxistyaosanSi“, 
nana gonjilaSvili - `vefxistyaosnis~ paradigmuli saxismetyveleba. 
lia kariWaSvili – vefxistyaosnis mTavar personaJTa Sexvedrebi 
(msoflmxedvelobrivi, eTikuri-esTetikuri, fsiqologiuri da kulturologiuri 
aspeqtebi). lia wereTeli – `cvar-namis bibliuri paradigma vefxistyaosanSi~; oqtai 
qazumovi - `vefxistyaosnis qalebi da islami~.  
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saxelmwifo grantiT (rusTavelis fondi) dafinansebული  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# 

proeqtis dasaxe-
leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

1. 

`termini, cneba da 
paradigma 

vefxistyaosanSi~ 
N FR/399/1-20/13.  
fundamenturi 

kvlevebi.  

ssip SoTa 
rusTavelis 

erovnuli 
samecniero fondi  

 

lia kariWaSvili n.gonjilaSvili, 
l.kariWaSvili, 
l.wereTeli, 

m.karbelaSvili, 
T.xvedeliani 

gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 
Sedegebi (qarTul enaze) 

1. aRniSnuli proeqtis farglebSi momzadda Semdegi publikaciebi: 
 

lia kariWaSvili, socialuri terminologia da urTierTobani “vefxistyaosanSi”, 
(nawili meore),  „lekvi lomisa sworia...“ socialuri Tu eTikuri konteqsti“.  
saqarTvelos sapatriarqos wmida andria pirvelwodebulis saxelobis qarTuli 

universiteti, humanitarul mecnierebaTa da samarTlis fakultetis Sromebi, t. III, 

gamomc. „qarTuli universiteti“, 2015, gv. 195-201. 

2.mariam karbelaSvili, პლატონის მაქსიმა „ვეფხისტყაოსანსა“ და 

„პარციფალში“.„რუსთველოლოგია“, 2015,N7.  
3Tamar xvedeliani, „მხედრობა  ცისა “ - მფარველ ანგელოსთა დასი. „რუსთველოლოგია“, 

2015,N7.  
4nana gonjilaSvili, naTlis svetis~ paradigmuli saxismetyveleba 

`vefxistyaosanSi~, (XII-XVIII s.s-is qarTuli mwerlobis ganxilvis konteqstSi, 

„რუსთველოლოგია“, 2015,N7  
5.lia wereTeli, „ვეფხისტყაოსნის“   გეოგრაფიის  შუასაუკუნეობრივი  სიმბოლიკა, 

„რუსთველოლოგია“, 2015,N7. 

  
 

2. 2015 wlis 25 marts SoTa rusTavelis qarTuli literaturis 

institutSi Catarda konferencia „termini cneba da paradigma 

vefxistyaosanSi“. moxsenebiT gamovidnen proeqtis ZiriTadi monawileebi: lia 

kariWaSvili: „lekvi lomisa sworia... socialuri Tu eTikuri konteqsti“; 

mariam karbelaSvili: rusTaveli da antikuri politikuri filosofia; nana 

gonjilaSvili „naTlis svetis paradigma vefxistyaosanSi; Tamar xvedeliani: 

„fici -simtkice rjulisa“; lia wereTeli „vefxistyaosnis indoeTi“. 

 

organizaciaSi inaxeba: konferenciis samuSao programa; moxsenebebi da 
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Tezisebi, rogorc eleqtronuli, ise kompiuterze amobeWdili saxiT. 

 2015 wlis mesame da meoTxe kvartalSi momzadda Semdegi publikaciebi:  

1.lia kariWaSvili, eTikuri realiebi „vefxistyaosanSi“ (zogierTi aspeqti); 

saqarTvelos sapatriarqos wmida andria pirvelwodebulis saxelobis qarTuli 

universiteti, qarTuli universitetis Sromebi, t. II, gamomc. „qarTuli 

universiteti“, თბ., 2015, გვ. 93-106. 

2.mariam karbelaSvili,ფილოსოფიური ტერმინოლოგია „ვეფხისტყაოსანში“ („კაცი ვარგი“; 

„მოცალეობა“); literaturuli Ziebani, 2015, XXXVI (ibeWdeba). 

 

3.თამარ ხვედელიანი,  „didvaWarni  sargebelsa ...“, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა 

ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა და სამართლის ფაკულტეტის  შრომები, ტ. V, გამომც. „ქართული უნივერსიტეტი“, 

თბ., 2015, გვ. 126-136. 

4. ნანა გონჯილაშვილი, „ვეფხისტყაოსანის“ ერთი სიმბოლოს გააზრებისათვის, literaturuli 
Ziebani, 2015, XXXVI (ibeWdeba). 

5.lia wereTeli, „ვეფხისტყაოსნის“ ეთნიკური სამყარო (ხატაეთი), გელათის მეცნიერებათა 

აკადემიის ჟურნალი, 2015, 7-8.     

 
 
 

publikaciebi: 

ა) saqarTveloSi 

 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, Jurna-
lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
ivane 

amirxanaSvili 
აგიოგრაფიული ციტატა, 

„სჯანი“,  
XVI 

 Tbilisi, 
qarTuli 
literaturis 
institutis 
gamomcemloba 

 

  
„სად არის ქართული 

პოეზია“, „ლიტერატურული 

გაზეთი“,  
3 Tbilisi  

  
„ივლისისფერი ტრიპტიქი“, 
„ლიტერატურული გაზეთი“  

15 Tbilisi  

  
ტექსტი -დრო-კონტექსტი 

„ლიტერატურული გაზეთი 
19 Tbilisi  

2. mariam platoniს maqsima VII Tbilisi, 71-78 
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karbelaSvili 
 

vefxistyaosansa da 
`parcifalSi”. 

rusTvelologia 

 qarTuli 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 

  .   
გადაცემულია 

დასაბეჭდად 

3. 
lia 
kariWaSvili 

„lekvi lomisa sworia...“ 
socialuri Tu eTikuri 
konteqsti. 
`rusTvelologia~ 

VII 

Tbilisi, 
qarTuli 

literaturis 
institutis 

gamomcemloba 

146-157 

  

vefxistyaosnis 
saxismetyvelebiTi 
perspeqtivebi 
galaktionTan. 
qarTuli universitetis 
Sromebi. 

ტ. I.  

თბილისი, 

გამომც. 

„ქართული 

უნივერსიტეტი“ 

173-182 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 

 
eTikuri realiebi 
„vefxistyaosanSi“, 
qarTuli universitetis 
Sromebi.B 

 
ტ. II 

თბილისი, 

გამომც. 

„ქართული 

უნივერსიტეტი“  

93-106 

  vefxistyaosnis 
saxismetyvelebiTi 
perspeqtivebi giorgi 
leoniZis SemoqmedebaSi, 
saqarTvelos 
sapatriarqos wmida 
andria 
pirvelwodebulis 
saxelobis qarTuli 
universiteti, 
humanitarul 
mecnierebaTa da 
samarTlis fakultetis 
Sromebi. 

ტ. II თბილისი, 

გამომც. 

„მერიდიანი“ 

125-133 

  iona xelaSvilis 
biografiidan, 
saqarTvelos 
sapatriarqos wmida 
andria 
pirvelwodebulis 
saxelobis qarTuli 
universiteti, 
humanitarul 
mecnierebaTa da 
samarTlis fakultetis 

ტ. V თბილისი, 

გამომც. 

„ქართული 

უნივერსიტეტი“ 

121-125 
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Sromebi 
4 
 

n.gonjilaSvili ̀ naTlis svetis 
paradigmuli 
saxismetyveleba 
g.leoniZis 
SemoqmedebaSi, Jur. ena 
da kultura,  

   

 Tanaavtori 
i. sanikiZe 

 `naTlis svetis~ 
simbolo ilia 
WavWavaZisa da akaki 
wereTlis SemoqmedebaSi, 
saerTaSoriso 
samecniero konferenciis 
_ `ena da kultura~ _ 
Sromebi  

Sromebi 
III 

Tbilisi, 
qarTuli 

literaturis 
institutis 

gamomcemloba 

 

  `naTlis sveti~ _ 
simbolo sulieri 
naTlisa da XXs-is 

qarTuli mwerloba. IX 
saerTaSoriso 
simpoziumis _ 
literaturaTmcodneobis 
Tanamedrove problemebi 
_masalebi    

2015, IX    

  `naTlis svetis~ 
paradigmuli 
saxismetyveleba 
nikoloz gulaberisZis 
`sakiTxavsa~ da 
`sagalobelSi~, 
weliwdeuli 
(gadacemulia 
dasabeWdad) 

2015, #   

   `naTlis svetis~ 
paradigmuli 
saxismetyveleba 
`vefxistyaosanSi~ (XII-
XVIII s.-is qarTuli 
mwerlobis ganxilvis 
konteqstSi), 
rusTvelologia 
(gadacemulia 
dasabeWdad) 

2015, VII  7-28 

6.  gzis simbolos 
gaazrebisaTvis 
`vefxistyaosanSi~ 
(miTosis, religiis, 
filosofiisa da 
literaturis ganxilvis 

2015, 
XXXVI 
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konteqstSi, nawili I), 
literaturuli Ziebani 
(gadacemulia 
dasabeWdad) 

 Tanaavtori 
n.sulava 

wm.mariam magdalinelis 
xat-saxis 
interpretaciisaTvis 
qristianul tradiciaSi, 
Jurn. gulani 

2015, #16 axalcixe, 
gamomcemloba 
`axalcixis 

universiteti~ 

gv.49-76. 

 Tanaavtori 
n.sulava 

wm.mariam magdalinelis 
xat-saxis 
interpretaciisaTvis 
qristianul tradiciaSi 
(wm.mariam magdalinelis 
pirovnebis araswori 
interpretaciis gamo: 
wyaroTmcodneobiTi 
kvleva), Jurn. analebi 

2015, #11 Tbilisi, 
gamomcemloba 
`universali~ 

gv. 270-332 

5 ლია წერეთელი 
„ვეფხისტყაოსნის  

ინდოეთი“, 

„რუსთველოლოგია“  

 

VII Tbilisi, 
qarTuli 

literaturis 
institutis 

gamomcemloba 

206-223 

  „ვეფხისტყაოსნის  

ხატაეთი“- გელათის 

მეცნიერებათა აკადემიის 

ჟურნალი.                       

7-8 ქუთაისი, 

გამომცემლობა 

„ინტელექტი“ 

 

6 ოქტაი ქაზუმოვი „ვეფხისტყაოსნის 

მუსლიმური ნაკადის 

კრიტიკის ზოგიერთი 

ასპექტისათვის", 

`რუსთველოლოგია“ 

         

 

VII Tbilisi, 
qarTuli 

literaturis 
institutis 

gamomcemloba 

95-114 

ანოტაციები 
ივანე ამირხანაშვილი 

          „agiografiuli citata“ 

statiaSi saubaria citataze, rogorc agiografiuli kompoziciis nawilze. 
mkvlevaris azriT, citata Janris imanenturi Tvisebaa. es aris formiT sqematuri, 
SinaarsiT paTetikuri, ideurad amaRlebuli ena, romelSic mudmivad 
Tanaarsebobs TamaSis elementi. 

citatis gamoyenebis tradicia amtkicebs, rom agiografiaSi ZiriTadi 
mxatvruli amocana xorcieldeba sityvis meSveobiT, romelic faseulobaTa 
samyaroSi gzis gagnebis erTaderT instrumentad aris miCneuli. 
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ნანა გონჯილაშვილი 
naSromSi _ `naTlis svetis~ paradigmuli saxismetyveleba g.leoniZis 
SemoqmedebaSi _ daZebnili da Seswavlilia aRniSnuli paradigmis nimuSebi 
g.leoniZis mxatvrul naazrevSi. leqsebSi _ `daviT aRmaSenebels~ da `akakisadmi~ 
_ gamorCeul pirovnebaTa mimarT moxmobili `saqarTvelos sveti~ da `naTelSi 
mdgari sveti~ bibliur arqetipis (`cecxlis svetisa~ da `Rrublis svetis~) 
SinaarsiTaa gasaazrebeli; leqsi `sveticxoveli~ ki mravalgvari wakiTxvis 
SesaZleblobas qmnis. masSi SesaZloa, miTosuri, qristianuli Tu sakuTriv 
mxatvruli gansaxovnebis nakadebi igulisxmebodes.  
 
 
naSromSi _ `naTlis svetis~ paradigma `vefxistyaosanSi~ (XII-XVIII s.s-is qarTuli 
mwerlobis TxzulebaTa ganxilvis konteqstSi) _ SeZlebisdagvarad daZebnili da 
Seswavlilia zemoaRniSnul epoqaTa mwerlobis nimuSebSi moxmobili `naTlis 
svetis~ paradigma, warmoCenilia maTi mimarTebebi bibliur arqetipebTan, 
gamovlenilia maTi Taviseburebebi, axleburi gaazrebebi da interpretaciebis 
cdebi. aRniSnulia, rom `naTlis svetis~ paradigma qristianobis simbolo da  
erovnul-sarwmunoebrivi idealebis gamomxatvelia. igi istoriuli pirisa da 
gamonagoni personaJis pirovnuli srulyofilebis saCvenebladaa moxmobili da 
amasTanave, orplaniani datvirTvis mqonea. 
 
 
naSromSi _ `naTlis sveti~ _ simbolo sulieri naTlisa da XX s-is qarTuli 
mwerloba _ SeZlebisdagvarad, daZebnili da warmoCenilia `naTlis svetis~ 
paradigma XX s-is qarTvel mweralTa (g. tabiZis, t. tabiZis, g. leoniZis, n. 
samadaSvilis, a. kalandaZis, i. noneSvilis) SemoqmedebaSi; Seswavlili da 
ganxilulia aRniSnuli paradigmis saxismetyveleba, warmoCenilia misi 
mimarTebani bibliur arqetipebTan, gamovlenilia Taviseburebebi, axleburi 
gaazrebebi da interpretaciebis cdani. TxzulebaTa analizis safuZvelze 
gamoikveTa Semdegi _ rig SemTxvevebSi `naTlis svetis~ paradigma tradiciulia 
da igi uflis myofobis niSan-svetia, RvTaebriobis simbolo da saxe-idea; 
`naTlis svetis~ igive `sveti-cxovlis~ paradigma RvTaebrivi siwmindis, 
RvTaebrivi madlis gadmosvlis niSan-svetia, romelic poets zeaRmswrafi 
sulierebiT msWvalavs da uxilav grZnoba-gancdebTan aziarebs; `naTlis svetis~ 
paradigma qristianobis simbolo da erovnul-sarwmunoebrivi idealebis 
gamomxatvelia. `naTlis svetis~ amgvari gaazreba garkveulwilad bibliur 
paradigmas mihyveba da kidev erTxel gamokveTs azrs, rom samSoblosaTvis 
Sewirul erisSvilTa sicocxle RvTivkurTxeulia da rom `naTlis svetis~ 
TavCenisaTvis dro-sivrculi zRvari ar arsebobs. zogierTi Semoqmedis mier 
gamorCeuli pirovnebis `naTlis svetis~ saxeqmnadobiT warmodgena gansxvavdeba 
agiografTa gansaxovnebisgan da amgvari gaazrebiT igi rusTavelis Semoqmedebas 
ukavSirdeba. garkveul SemTxvevebSi qarTvel mweralTa SemoqmedebaSi 
warmoCenili `naTlis sveti~ erTob rTuli saxismetyvelebis mqone saxe-simboloa, 
romelic orplanian wakiTxvas iTxovs _ horizontalursa da vertikalurs; 
amasTanave, bibliurTan erTad, SesaZloa, masSi miTosuri, qristianuli Tu 
sakuTriv mxatvruli gansaxovnebis nakadebi igulisxmebodes.  
    naSromSi, amgvar saxeTa kvlevisas, SeZlebisdagvarad, gaxsnili da 
ganmartebulia maTi simboluri mniSvnelobebi da sakiTxTan dakavSirebuli 
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sxvadasxva savaraudo mosazreba da msjelobaa warmodgenili. TxzulebaTa 
ganxilva kidev erTxel mowmobs, rom `naTlis svetis~ simbolo qarTuli 
mwerlobis mudmivad Tanamdevi femomenia da igi mravalgvari wakiTxvis 
SesaZleblobas qmnis.  

    
 naSromSi _ `naTlis svetis~ paradigm akaki wereTlis SemoqmedebaSi _ daZebnili 
da Seswavlilia  a. wereTlis SemoqmedebaSi aRniSnuli paradigmis gansaxovnebani 
da bibliuri arqetipis saxismetyvelebiTi gardasaxvani. am mizniT ganxilulia 
poema `Tornike erisTavi~, romelSic `sveti-cxovelis~ Sina-arsi axali xedviTaa 
warmoCenili _ sikeTe naTlis svetadaa miCneuli; leqsi _ `sizmari~, romelSic 
`naTlis sveti~ sizmrad nanaxis bolokeTilobis, Tamar mefis sityvebis 
damowmebis simboloa; moTxroba _ `ori sizmari~, romelSic `naTlis svetis~ 
paradigmis TavCena Teofaniis mauwyebelia. igi `WeSmaritebis svetisa~ da 
`cecxlis svetis~ bibliur paradigmis kvalobazea gaazrebuli; moTxroba _ `baSi-
aCuki~, romelSic daRupul gmirebTan `naTlis svetis~ gamoCena uflisgan maTi 
siwmindis damamowmebelia; leqsi `Seyvarebuli demoni da angelosi~, romelSic 
`naTlis sveti~, `sxivis kibe~ da masze gadmosuli angelozi kosmiur ierarqias 
ganasaxovnebs da bibliuri swavlebis Sesatyvisadaa mowodebuli; leqsi `xatis 
win~, romelSic `cis sveti~ poetis sulieri yofis naTlis svetad aRiqmeba. 
sanTeli da misi naTeli miemarTeba `cis svetsa~ da naTlis svets, orive _ Tavad 
poets. akaki `naTlis svetis~ paradigmas bibliuri arqetipis SinaarsiT da 
gansxvavebuli interpretaciiTac warmoaCens. 
 
    naSromSi _ `naTlis svetis~ simbolo ilia WavWavaZisa da akaki wereTlis 
SemoqmedebaSi _ daZebnili da Seswavlilia `naTlis svetis~ simbolo da misi 
paradigmuli saxismetyveleba iliasa da akakis TxzulebebSi, warmoCenilia maTi 
bibliuri arqetipebi, ganxilulia mimarTebani, gamovlenilia axal 
saxeqmnadobaTa Taviseburebani. moZiebuli da Seswavlili masalis safuZvelze 
ikveTeba Semdegi _ 
    ilias SemoqmedebaSi `naTlis sveti~, `sveti-cxoveli~, RvTisCenis 
gansaxovnebaa. mzis sxivis sveti igive naTlis svetia, RvTisCenis saswauli, 
RvTiuri nebis gamovlineba (`gandegili~); `sveti cxoveli~ qarTvelTa 
sarwmunoebriv-erovnuli idealebis deda-boZia, WeSmaritebisa da sibrZnis svetia, 
romlis gacxoveleba, poetis azriT, qarTvelTa kvlav aRyvavebis, aRdginebis 
niSan-svetad warmodgeba (`aCrdili~).    
   Aakakis Semoqmedebis mixedviT, `naTlis svetis~ simbolo araerTgzis vlindeba, 
kerZod, poemaSi _ `Tornike erisTavi~ _ sikeTe `sveti-cxovelia~, `sveti-cxoveli~ 
uflis niSan-svetia; Sesabamisad, sikeTe uflismieria da RmerTi saxieria. 
amgvarad, a. wereTlis gaazrebiT, adamianis mier qristianobis didebisaTvis 
aRsrulebuli keTili saqme _ `qristianobis sveticxoveli~ _ uflisaTvis 
gaRebuli `ZRvenia~; leqsSi _ `Seyvarebuli demoni da angelosi~ _ `sxivis kibe~, 
anu `zeciuri kibe~, masze `gadmoSvebuli~ `frTebelvare~ angelozi da naTlis 
sveti _ kosmiur ierarqias gulisxmobs da bibliur paradigmaTa Sesatyvisadaa 
mowodebuli; leqsSi _ `xatis win~ _ `cis sveti~ simyaris, uZraoba-mdgradobis 
mniSvnelobiTaa moxmobili da poeti mas, leqsis Sina-arsis kvalobaze, Tavis 
fsiqo-somatur mdgomareobas Seamsgavsebs. es `cis sveti~, poetis fizikuri yofis 
Sesatyvisi, amavdroulad misi sulieri yofis naTlis svetad aRiqmeba; leqsSi _ 
`sizmari~ _ naTlis svetisa da cisartyelas gansaxovnebaTa urTierTSerwyma 
`tradiciul~ RvTismetyvelebas efuZneba (bibliis kvalobaze RvTis aRTqmis 
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damamowmebeli simboloa da romelic `sizmarSi~ Tamar mefis sityvaTa 
damamowmebelia). `naTlis svetad~ gadmoSvebuli cisartyela TiTqos sizmrad 
nanaxis bolokeTilobis, Tamaris sityvebis damowmebis simboloa, imavdroulad _ 
sizmris dasrulebis simbolo. naTlis svetad gadmosuli cisartyela realursa 
da irealurs Soris erTgvari zRvaria, miwierisa da zeciuris gamyofi mijnaa, 
romlis Camosveteba-ganfena sizmrad nanaxis RvTaebrivTan wilnayarobis, misi 
didebis SaravandedTan ziarebis maCvenebelia; moTxrobaSi _ `ori sizmari 
_`naTlis svetis~ TavCena Teofaniis mauwyebelia. a. wereTlis mier moxmobili 
`naTlis sveti~ `WeSmaritebis svetis~ da `cecxlis svetis~ bibliur paradigmaTa 
kvalobazea gaazrebuli _ `mze simarTlisa~ aRmobrwyindeba da Tavis morwmuneT 
`naTlis svetiT~ gananaTlebs, urwmunoT da codvilT (israelTa mdevnel 
egviptelTa msgavsad) ki `cecxlis svetiT warwymeds; moTxrobaSi _ `baSi-aCuki~ _ 
ufali naTlis svetis CeniT amowmebs, rom meomrebi misi wmindanebi arian. 
`naTlis svetis~ paradigmis amgvari gaazreba, romelic zemoganxilul 
agiografiul TxzulebebSi araerTgzisaa gamovlenili, bibliur arqetipis Sina-
arsiTaa mowodebuli. 
 
statiaSi  - wm.mariam magdalinelis xat-saxis interpretaciisaTvis qristianul 
tradiciaSi - ganxiluli da mokledaa warmodgenili wm. mariam magdalinelis 
xat-saxe qristianul tradiciaSi, romelze dakvirvebamac aCvena, rom misi 
pirovnebis mimarT marTlmadideblur da kaTolikur eklesiebSi didi xnis 
manZilze sxvadasxvagvari damokidebuleba arsebobda. naSromi 
wyaroTmcodneobiTi xasiaTisaa, masSi moZiebulia qarTul da ucxour wyaroebSi 
daculi cnobebi wm. mariam magdalinelis Sesaxeb da miRebulia daskvna, rom 
qarTul originalur da naTargmn egzegetikur TxzulebebSi, qadagebebsa da 
sagaloblebSi wm. mariam magdalinelis saxelis evangeluri monaTxrobis 
mixedviT warmodgena-gansaxovneba, kaTolikeTa Sexedulebis sapirispirod, 
sruliad daclilia amoralobisagan da magdalinelis pirovneba saxarebis arc 
erT sxva qalTan araa gaigivebuli. wm. mariam magdalinelis Sesaxeb mcdari 
Sexeduleba meoTxe saukunidan ganviTarda, meeqvse saukunidan ki grigol romis 
papis mier gamoTqmulma Tvalsazrisma, romelSic misi saxe aRreulia wm. mariam 
megviptelis saxesTan, igi kidev ufro ganamtkica da mxolod meoce saukuneSi, 
1969 wlidan gasworda, Tumca,  umarTebulo Sexeduleba samecniero 
literaturasa da mxatvrul literaturaSi mainc gamoiTqmis. 

 
lia kariWaSvili 

„lekvi lomisa sworia...“ socialuri Tu eTikuri konteqsti 

       
ara mxolod rusTvelologTa, mkiTxvelTa farTo wris interess 

yovelTvis iwvevda `vefxistyaosnis~ taepi - “lekvi lomisa sworia, Zu iyos Tunda 
xvadia~.  xSirad taepis Sinaarss Tanamedrove sazogadoebriv problemebs 
moargeben xolme da yuradRebis miRma rCeba is epoqa an Tundac konteqsti, 
romlis gaTvaliswinebis gareSe fraza Tavis realur Sinaarss mowyvetilia. 

aRniSnuli taepis Tanamedrove interpretaciebi ZiriTadad aseTia: mas 
ukavSireben genderuli Tanasworobis ideas, an fiqroben, rom taepSi saubaria 
mefis SvilTa, vaJisa da qalis, uflebriv Tanasworobaze. orive mosazrebis 
argumentebi myifea da avtorTa msjeloba Tavadve moicavs alogizmebs.  

Cven SeviswavleT aRniSnuli taepis kvlevis istoria, sxvadasxva 
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ganmartebebi rusTvelologiur literaturaSi da gamovTqviT Tvalsazrisi, rom 
aforizmis marTebulad gagebisaTvis aucilebelia ramdenime sakiTxis Seswavla: 
1.identuria Tu ara cnebebi “qali” da “diaci” poemaSi? P2.Cans Tu ara siuJetis 
mixedviT qalisa da kacis Tanasworoba raime niSniT (socialuri, moraluri ...)? 3. 
ras niSnavs “lomi” mocemul taepSi da zogadad poemaSi ra mxatvruli funqcia 
aqvs mas? 4.rogoria konteqsti  sakvlevi taepisa? 
Aam sakiTxebis Seswavlam migviyvana daskvnamde, rom lomi keTilSobil, 
gamorCeul, mefuri Tvisebebis adamians gulisxmobs, xolo lekvi, rogorc 
momavali lomi, ewodeba memkvidres, Tu is am RirsebaTa matarebelia, am 
SemTxvevaSi mniSvneloba ara aqvs, qalia Tu vaJi. aq aqcentirebulia pirovnuli 
rangi (an arsebiTi, Tvisebrivi msgavseba mSobelTan)  da ara sqesi. Aam metaforas 
erTgvarad esadageba rusTavelis mier sxva epizodSi naTqvami: “msgavsi yvelai 
msgavssa Sobs, ese brZenTagan Tqmulia~ (1323,4) gamodis, rom vazirebi mefes 
eubnebian: TinaTini Seni ara mxolod biologiuri memkvidrea, aramed RirsebaTa 
memkvidrec aris. Seni msgavsia. swored am niSniT Tanabaria is mamakacTan.  
naSromSi moxmobilia “lomis” mxatvruli saxis msgavsi SinaarsiT gamoyenebis 
SemTxvevebi Aan Sinaarsobrivi analogiebi. 

   zemoTqmulidan gamomdinare, vfiqrobT, meti safuZveli arsebobs imisaTvis, 

rom taepi, „lekvi lomis sworia, Zu iyos Tunda xvadia“, moiazrebodes ara 

genderuli Tanasworobis ideis Semcvelad, an mefis Svilebis 

Tanabaruflebianobis xazgasmad, aramed eTikuri konteqstis mqone metaforad, 

romelSic   ganzogadebulia idea:   lomis (gamorCeuli,  Rirseuli pirovnebis) 

lekvi (RirsebaTa memkvidre) lomia, miuxedavad imisa, Zu (qali) aris Tu xvadi 

(vaJi).   

 

 

,,vefxistyaosnis’’ saxismetyvelebiTi perspeqtivebi galaktionTan 
(ramdenime aspeqti) 

naSromSi Seswavlilia galaktionis SemoqmedebiTi mimarTeba „vefxistyaosanTan“. 
warmodgenilia is rusTveluri saxismetyvelebis nimuSebi, romelTac 
galaktionis SemoqmedebaSi vxvdebiT. am nimuSTa Soris aris vefxis tyavi, 
rogorc metafora da simbolo; vardi, romelic xSirad lirikuli gmiris 
sulier mdgomareobas gamoxatavs da, agreTve, saRvTismetyvelo Sinaarsic aqvs. 
galaktionis araerTi leqsis Tu poemis gmiria STagonebuli „vefxistyaosnis“ 
personaJTa mxatvruli saxeebiT. sayuradReboa TviT rusTavelis saxec. 
galaktionisTvis cxadia rusTveliseuli harmoniuli, daunawevrebeli samyaros 
mTlianobis arsi, saRvTosa da miwieris mimarTeba, rogorc erTi mTlianobis 
sxvadasxva safexurisa.  saRvTo mijnuroba poemis erT–erTi umTavresi Temaa da 
agreTve umniSvnelovanesia galaktionTan. 
„vefxistyaosans“ galaktioni rusTavelis ocnebad aRiqvams. es aris ocneba 
umaRles adamianur faseulobebze, siyvarulsa da  erTgulebaze. 
naSromSi aseve ganxilulia, rogor aRiqmeba samecniero literaturaSi 
galaktioniseuli cneba „axali rusTaveli“, romelic ganaxlebuli, 
aRorZinebuli saqarTvelos xats ukavSirdeba. 
TvalsaCinoa galaktionis siaxlove rusTavelTan poeturi enis, sintaqsuri 
konstruqciebis, sityvaqmnadobisa da bgerweris TvalsazrisiT. da bolos misi 
didi interesis sailustraciod rusTvelologiisadmi, moTxrobilia rogor 
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eZebda igi poemis erT–erT xelnawers „niqozis vefxistyaosans“. 
eTikuri realiebi „vefxistyaosanSi“ 

(ramdenime aspeqti) 
naSromSi ganxilulia rusTavelis eTikur koncefciasTan dakavSirebuli 
realiebi „vefxistyaosnidan“. rusTvelologiaSi miRebuli TvalsazrisiT, 
rusTavelis eTikuri sistema eyrdnoba erTi mxriv erovnul zneobas, romelic 
arsebiTad (ara sruliad) ganmsWvalulia qristianuli moraliT, xolo meore 
mxriv, aristoteles naazrevs eTikis problemebze. rusTavelis eTikuri mrwamsis 
siaxlove aristoteles naazrevTan poemis renesansuli tendenciis erT-erT 
niSnad miiCneva. 
aristoteles mier ganxilul cnebaTa Soris gansakuTrebiT sayuradReboa  
megobroba: „megobrobis umaRlesi forma arsebobs karg adamianebs Soris, 
romlebic erTmaneTs hgvanan saTnoebiT,“ „megobroba aris Tanasworoba, rac 
yvelaze metad karg adamianebs axasiaTebT.“ megobroba Tanasworobasa da 
msgavsebaSi mdgomareobs.    
„vefxistyaosnis“ personaJTa megobroba swored am safuZvlebs eyrdnoba: 
pirovnuli srulyofa („kargi adamianebi“), sikeTis survili, Tanasworoba da 
msgavseba. rusTavelisTvis ganuyofelia megobroba da siyvaruli. personaJebi 
sakuTar Tavs xedaven erTmaneTSi, amitomac meyseulad xdeba maTi 
urTierTSecnoba. am TvalsazrisiT ganxilulia mTavar personaJTa Sexvedrebis 
epizodebi. 
aristoteles azriT, saTnoebis mizania zneobrivi mSveniereba. sikeTe da 
mSveniereba misTvis erTi mTlianobaa. rusTavelis eTikuri kredo agreTve mWidro 
kavSirSia esTetikasTan. zneobrioba, sulieri saTnoebebi amave dros esTetikuria 
da mSvenierebis gamsazRvrel faqtorebad gvevlineba. eTikurisa da esTetikuris 
mTlianobiT rusTaveli, cxadia, exmianeba aristoteles zemonaxseneb debulebas 
da, amave dros, agrZelebs sasuliero mwerlobis tendencias, romlis mixedviT 
mSvenierebas gansazRvravs sulieri saTnoebani.  
rusTavelis mxatvrul samyaroSi mSvenierebas ukavSirdeba siyvaruli, megobroba, 
siuxve, samarTlianoba, simamace, Rirseuli sikvdili... rusTavelisTvis 
upirvelesad TviTon adamiania esTetikuri fenomeni imdenad, ramdenadac igi 
znesrulia.  
naSromSi ganxilulia raindTa, mijnurTa, vaWarTa zneobrivi saxeebi, agreTve 
msjeloba exeba xvarazmSas Zisa da WaSnagiris mkvlelobebs, romlebic 
miuRebelia qristianuli eTikisTvis. gamotanilia daskvna, rom rusTavelis 
eTikuri koncefcia, rogorc siuJetis ganviTarebis, ise personaJTa mxatvrul 
saxeTa doneze, arsebiTad qristianulia. igi mniSvnelovnad Tanxvdeba 
aristoteles naazrevs eTikis problemebze. personaJis zneoba garkveulwilad 
ganpirobebulia  misive msoflmxedvelobiT, socialuri niSnuliT, umTavresad ki 
individualuri  maxasiaTeblebiT. zneoba rusTavelisTvis pirovnuli fenomenia. 
 
 
„vefxistyaosnis saxismetyvelebiTi perspeqtivebi giorgi leoniZis SemoqmedebaSi“ 
N 
aSromis Sesaval nawilSi mimoxilulia giorgi leoniZis Rvawli 
rusTvelologiaSi. mis SromaTa Soris Zveli qarTuli literaturis sakiTxebze 
gansakuTrebuli adgili eTmoba saqarTvelos mTavarmarTeblis, mixeil 
voroncovis, arqivSi aRmoCenil vefxistyaosnis XVII saukunis xelnawers, 
romelsac TviTon zazaseuli uwoda. gamokvleva ,,vefxistyaosnis axali 
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xelnaweri’’ Tavisi mravalmxrivobiT, meTodologiiTa da daskvnebiT 
filologiuri kvlevis nimuSad miiCneva.   giorgi leoniZe iyo vefxistyaosnis 
akademiuri teqstis damdgeni komisiis  wevri. man warmodgina saangariSo 
moxseneba ,,mecniereba sabWoTa saqarTveloSi 40 wlis  manZilze’’, romelSic 
mimoixila literaturaTmcodneobis dargSi Catarebuli samecniero muSaoba da 
didi yuradReba dauTmo rusTvelologiis miRwevebs im etapze. naSromSi 
Seswavlilia giorgi leoniZis is leqsebi, romlebic STagonebulia rusTaveliT 
da vefxistyaosniT. Cans poemis motivebi, aluziebi Tu reminiscenciebi. aseTebia: 
,,rusTavels’’, ,,vefxistyaosans’’, ,,Sen saqarTvelos siturfev’’, metiveebi’’, amodis 
mTvare’’, ,,Cemi baRi’’, ,,Tovla’’, ,,winaparTa Semoxedvani’’, civwyaro’’, ,,mcxeTuri 
elegia’’, ,,muxis foToli’’, ,,Zveli qarTuli warwerebi’’, ,,ilia WavWavaZis 
arCdils’’, ,,CargalSi’’, ,,saqarTveloSi’’, ,,Zveli qarTuli warwerebi’’ da sxva. 
yuradReba gamaxvilebulia vefxis simboloze, rogorc poemaSi, ise leoniZis 
SemoqmedebaSi. calke ganxilulia rusTveluri sityvawarmoebis analogiebi.  
iona xelaSvilis biografiidan 
 

naSromSi warmoCenilia iona xelaSvilis cxovreba-moRvaweobis 

mniSvnelovani epizodebi, agreTve misi urTierToba sulier SvilTan da 

mowafesTan - solomon dodaSvilTan, yuradReba gamaxvilebulia ionas  

damokidebulebaze 1832 wlis SeTqmulebisadmi. naSromi eyrdnoba daviT 

kariWaSvilis arqivSi dacul masalas. 

 

 

 
lia wereTeli 

„vefxistyaosnis  indoeTi“ 
naSromSi  Seswavlilia  vefxistyaosnis geografia Suasaukuneebis 
          kartografiuli rukebis fonze. indoeTis sazrisi „fsalmunebSi“,  
„wminda ninos cxovrebasa“  da  „qarTlis cxovrebaSi“, graalis legendebsa  da  
zRaprebSi.  
        moxmobili masalisa da analizis mixedviT,  naTelia, rom 
„vefxistyaosnis“ indoeTi rusTavels moazrebuli aqvs qveynierebis Sua 
saukuneTa kartografiuli xatis  gaTvaliswinebiT. indoeTis sulieri sazrisi 
Tanxvdeba Zvel mwerlobaSi da miTologiur gadmocemebSi samoTxisebur yofasa 
da cxovrebis  xis bibliur sazriss. indoeTs akisria  samyaroSi RvTaebrivi 
wesrigis  damyarebisa  da  samaradiso  meufebis  taxtis  aRdgenis  funqcia.   

 
„vefxistyaosnis“   xataeTi 

 
    naSromSi gaanalizebulia sxvadasxva mosazreba xataeTis Sesaxeb. mecnierTa 
erTi nawili CineTad miiCnevs xataeTs, sxvani-Turqistanad. xataelebTan omi 
samarTlianad an politikurad gaumarTleblad aris miCneuli.  
  saTanado  kvlevisa da analizis  Semdgom gamoTqmulia   mosazreba, rom  
xataeTi „vefxistyaosanSi“  CineTs ganasaxierebs da Turquli dinastiis 
mmarTvelobis gamo xataelebi moixseniebian  Turqebad. Cinelebs rusTveli ar  
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uwodebs xataelebs. „xatauri“  Cinur abreSumsa da Zvirfas qsovils esadageba. 
indo-xataelTa omis politikuri samarTlianoba  ganisazRvreba ara dapyrobili 
da dampyrobeli saxelmwifos zogadi samarTlinobis kanoniT, aramed  Tavad  
mefis  qmedebiTa da   RvTis winaSe  sarked gadaSlili gulis simarTliT. Tavad  
rusTveli  ase  Zerwavs mefis xat-saxes.   

 
oqtai qazumovi 

„vefxistyaosnis muslimuri nakadis kritikis zogierTi aspeqtisaTvis" 
naSromis Temaa „vefxistyaosnis“ muslimuri nakadis analizi da masTan 
dakavSirebuli kritikuli mosazrebebi rusTvelolgiur literaturaSi. avtoris 
azriT, rusTavelis mizans srulebiTac ar warmoadgens islamis uaryofa an 
Tundac misi mizanmimarTuli qadageba-propaganda da amdenad, qarTvel mecnierTa 
argumentebi Sesanacvlebelia sxva ufro myari mtkicebulebebiT, romlebic 
viTarebas ufro obieqturad warmoaCenen, radgan:  
1) rogorc gamoirkva, qarTveli mecnierebi jerovnad ar icnoben  muslimur 
religias, Teologiasa da filosofias; amdenad maT argumentebs, moyvanils 
islamisgan moazrebuli RmerTis Tvisebebsa da bunebasTan dakavSirebiT, 
rusTvelologia aRmosavluri samyaros mimarTulebiT kvlevis aspeqtSi  
araswori mimarTulebiT mihyavs. 
2)qarTveli mecnierebis mier poemidan moyvanil arcerT magaliTsa da argumentSi 
ar Cans islamis arc ugulebelyofa da, miT umetes, arc „sarkazmi da „ironia“ 
mis mimarT.  
3)Cans, rom „vefxistyaosanSi“  gmirebis aramuslimobis damtkiceba mxolod Rvinis 
smis gamo myari mecnieruli argumenti ar aris, radgan aRmosavlur sagmiro Tu 
samijnuro eposebSi uxvadaa saamiso magaliTebi.  
4)„avTandilis locva“   arafriT ar ewinaaRmdegeba islams da imis momizezebiT 
rom igi ar hgavs muslimur saritualo locvas, ver davamtkicebT avTandilis 
rwmenisgan (islamisgan) gandgomilobas da mis qristianobas mxolod amaze ver 
avagebT. 
 
1 
 

Mmaka 
elbaqiZe 

umberto eko. 
esTetikuri aRqmis 
aspeqtebi 
SuasaukuneebSi 
(Targmani 
komentarebiT) 

Jurnali “sjani”. 
2015. # 16 

Tbilisi, 
litinstitutis 
gamomcemloba 

Ggv.110-122 

2 Mmaka 
elbaqiZe 

iozef roTi da 
bibliuri 
tradicia. 

Mme-9 saerTaSoriso 
simpoziumis 
“tradicia da 
Tanamedrove 
mwerloba” - 
masalebi 

2015 w. Tbilisi. 
Llitinstitutis 
gamomcemloba. 

(ibeWdeba) 

3 Mmaka 
elbaqiZe 

tansacmlis 
sociokulturuli 
da ritualur-
simboluri 

saerTaSoriso 
qarTvelologiuri 
kongresis masalebi. 

T.I 

Tbilisi. 
saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuliA 

Ggv. 47 
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funqciisaTvis 
Suasaukuneebis 
mwerlobaSi 
(“vefxistyaosnisa” 
da evropul;i 
rainduli romanis 
magaliTze) 

akademiis 
gamomcemloba 

4 Mmaka 
elbaqiZe 

“vefxistyaosnis” 
axali inglisuri 
Targmanis 
gamosvlis gamo 

“literaturuli 
Ziebani” # 36, 2015 

Tbilisi 
litinstitutis 
gamomcemloba. 

(ibeWdeba) 

anotaciebi qarTul enaze 

iozef roTi da bibliuri tradicia 
“Tanamedroveoba imiT gansxvavdeba warsulisgan, rom is aRiqvams warsuls iseTi sicxadiT 

da iseT aspeqtSi, romelic TviT am warsulisTvis miuwvdomelia”, _ werda Tomas elioti 1919 

wels gamoqveynebul eseSi “tradicia da Tanamedrove mwerloba”. aqedan gamomdinare, yvela 

mwerali “tradiciulia”, rac imas niSnavs, rom literaturuli Semoqmedeba, garkveulwilad, 

warsulis arqeologiur rekonstruqciasac gulisxmobs. me-19 saukunis miwuruls avstria-

ungreTis periferiaze dabadebuli iozef roTisTvis, albaT, Zalze Zneli iyo sakuTari 

kulturuli fesvebis Zieba. sami gansxvavebuli kulturis (ebrauli, avstriuli, rusuli) 

“gzajvaredinze” myof mwerals bedma kidev erTi gzasayaris pirispir dgoma arguna wilad. 1919 

wels daingra imperia da roTma, iseve rogorc aTasobiT misma Tanamemamulem, dakarga moqalaqeoba, 

nacionaluri kuTvnileba, samSoblo da Tavisi Soreuli winaprebis msgavsad “samudamo 

moxetialed” iqca. momavalma mweralma, romelmac udidesi nebisyofis wyalobiT SeZlo, 

gamklaveboda siRatakes, mieRo srulyofili ganaTleba evropis erT-erT wamyvan universitetSi, 3-

4 weliwadSi miaRwia imas, rasac zogjer aTwleulebi sWirdeba – aRiarebas, mkiTxvelisa da 

kritikis keTilganwyobas, materialur keTildReobas, ojaxur harmonias. miuxedavad imisa, rom 

pativmoyvareoba ucxo iyo am Tavmdabali da keTilSobili adamianisTvis, romelic uSurvelad 

gascemda da sanacvlod arafers iTxovda, misi keTildReoba, bibliuri iobisa ar iyos, erTi 

xelis mosmiT daingra (colis mZime avadmyofoba, evropis Tavze aRmarTuli nacizmis aCrdili, isev 

usamSobloba, isev xetiali, loTobis seni). awmyo misTvis sastiki da daundobeli aRmoCnda, 

amitom mweralma droebiT “daiviwya” Tanadrouli saWirboroto problemebi da “tradiciul”, 

samaradiso Temebs mimarTa. Mwerali “ubrundeba” Tavis pirvandel fesvebs, biblias da Zveli 

aRTqmis erT-erTi yvelaze tragikuli “personaJis” kvalobaze qmnis “axal iobs”, tanjvaSi 

gamotarebuli rwmenis sidiadis kidev erT gansaxovnebas. es romani kidev erTi dadastureba imisa, 

rom mwerals Tavis gmirebze aranakleb sWirdeba nugeSiscema, poeturi gamonagonis zemoqmedebiT im 

Sinagani sayrdenis mopoveba, romelsac adamians aniWebs miTi, utopia, uryevobis rwmena. 

 
tansacmlis sociokulturuli da ritualur-simboluri funqciisTvis 

Suasaukuneebis mwerlobaSi 
(“vefxistyaosnisa” da evropuli rainduli romanis magaliTze) 

 
tansacmlis tarebisa da sakvebis miRebis etikets nebismieri civilizebuli 

sazogadoebis kulturaSi umniSvnelovanesi adgili ganekuTvneba. am TvalsazrisiT 
gamoirCeva Suasaukuneebi, romelsac pirobiTad “ritualizirebuli epoqa” SeiZleba 
vuwodoT. tanisamoss, “socialuri cxovrebis am simbolur Jests” (le gofi), 
faseulobaTa sistemaSi umniSvnelovanesi adgili eWira. tansacmeli ara marto 
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aTbobda an amSvenebda Suasaukuneebis adamians, aramed miCeuli iyo pirovnebis 
socialuri statusis ganmsazRvrel umTavres kriteriumad.  

tansacmlis tarebis etiketis rolis Seswavla iseve mniSvnelovania 
xelovnebasa da literaturaSi, rogorc  socialur praqtikaSi, vinaidan 
literaturul ZeglebSi am etiketiT  ganisazRvreboda ara marto personaJTa 
sazogadoebrivi mdgomareoba, aramed xdeboda garkveuli siuJeturi svlebis 
simbolizireba da narativis mniSvnelovani momentebis aqcentireba. 

evropul raindul romanSi, iseve rogorc vefxistyaosanSi, tanisamoss aqvs 
rogorc sociokulturuli da socioprofesionaluri, ise ritualur-simboluri 
funqcia. Sesabamisad: a) misi saSualebiT xdeba pirovnebis (am SemTxvevaSi personaJis) 
identificireba sazogadoebaSi, misi socialuri statusisa da rolis xazgasma; b) is 
(ZvirfaseulobasTan erTad) gvevlineba feodaluri sazogadoebis umTavresi 
principis – Cuqeba-boZebis – ucilobel atributad; g) simbolurad asaxavs 
feodaluri sazogadoebisTvis damaxasiaTebel garkveul ritualur Tu 
sawesCveulebo normebs; d) mTel rig SemTxvevebSi tansacmlis simbolikas aqvs ara 
imdenad wminda eTnografiul-ritualuri, ramdenadac mxatvrul-esTetikuri 
datvirTva. 

Suasaukuneebis raindul romans kurtuaziulTan erTad avantiurulsac 
uwodeben, vinaidan narativis mniSvnelovani nawili sakaro civilizaciisgan 
moSorebiT, e.w. “sxvis sivrceSi” (veluri tye, zRva da a.S) viTardeba. narativSi 
avanturuli elementis SemotanasTan erTad samosis tarebis kodeqsi minimalur 
rols asrulebs. sxvagvarad SeuZlebelicaa, radgan moqmedeba aq viTardeba tyeSi, 
e.w. velur garemoSi, sadac rainds elis namdvili gansacdeli, sadac ar arsebobs 
saWiroeba samosis tarebis wesebis dacvisa da Zvirfasi tanisamosis demonstrirebisa. 
tyeSi umTavres mniSvnelobas iZens meomris/monadiris samoseli. 

xetiali/Ziebis motivis amowurvis Semdgom moqmedeba ubrundeba sawyis 
wertils (senioris kari), romelic protagonistisTvis familiarulTan erTad 
komfortul (civilizebul) garemoSi dabrunebas moaswavebs. Sesabamisad, narativis 
am monakveTSi saparado samosis demonstrirebas, romelic umravles SemTxvevaSi 
Cuqeba-boZebis motivTanaa gadajaWvuli, mosdevs e.w. gastronomiuli apoTeozi, 
Taviseburi deklarireba sakaro civilizaciisTvis damaxasiaTebeli fufunebisa. 

 
“vefxistyaosnis” axali inglisuri Targmanis gamosvlis gamo 
 

  statiaSi saubaria amerikeli mTargmnelisa da mwerlis, lin kofinis mier 
ganxorcielebul “vefxistyaosnis” inglisurenovan Targmanze. 
 

 
Bb) ucxoeTSi 

 

 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

mariam 
karbelaSvili 

Goethe’s Weltliteratur in 
Retrospective Global 

Political Problems before 

 Cambridge 
Scholars 

Publishing Ltd 

გადაცემულია 

დასაბეჭდად 
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Globalization: 
Rustaveli_Cretien_Wolfram 

2 Nana 
gonjilaSvili 
(Tanaavtori T. 

SarabiZe)  

`vefxistyaosnis~ S. 
nucubiZis rusuli 
poeturi Targmanis 
istoria da stalini~, 
`maprialis~ 
saerTaSoriso 
asociaciis XIII 
kongresis _ 

`rusuli ena da 
literatura 

msoflio kulturis 

sivrceSi~. 

 granada, 
espaneTi 

გადაცემულია 

დასაბეჭდად 

anotaciebi qarTul enaze 

nana gonjilaSvili `vefxistyaosnis~ S. nucubiZis rusuli poeturi Targmanis 
istoria da stalini~, 

naSromSi samecniero literaturaze dayrdnobiT da Sinagan saqmeTa saministros 
arqivSi daculi masalebisa da wyaroebis safuZvelze Seswavlili da 

warmoCenilia  `vefxistyaosnis~ rusul poetur Targmanze S.nucubiZis muSaobis 
procesi, stalinis roli da monawileoba poemis aRniSnuli Targmanis 

gamocemaSi, mizezebi aRniSnuli Targmanis Sesrulebisa.   

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

Mmaka elbaqiZe Medieval Georgian 
Romance by Shota 

Rustaveli in the 
Context of 

European Chivalry 
Romance. 

Kkreb. Literature 
in an Intercultural 

Perspective 

 Venezia: Koper 
2015 

Ggv. 129-154 

anotaciebi qarTul enaze 

Medieval Georgian Romance by Shota Rustaveli in the Context of European Chivalry Romance. 
statiaSi gamokveTilia, rom vefxistyaosnis struqturul-kompoziciuri 

organizeba, ideur-Tematuri motivebi da kompoziciuri elementebi sakmao msgavsebas 
amJRavnebs JanrTan, romelsac evropuli da amerikuli literaturaTmcodneoba 
Romance-s saxeliT icnobs. miuxedavad amisa, uciloblad unda aRiniSnos, rom 
vefxistyaosani ar aris Suasaukuneebis rainduli romanis (miT ufro, kurtuazuli 
literaturis) tipuri nimuSi. TxzulebaSi gvxvdeba mTeli rigi specifikuri 
mxareebi, romlebic Janris ganviTarebis gacilebiT maRal doneze migvaniSnebs. 
esenia: vefxistyaosnis struqturuli Tavisebureba, personaJTa xatvis 
rusTveliseuli manera, alegoriuli planis realuri planiT Secvla da a.S. am 
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faqtorTa gaTvaliswinebiT SegviZlia davaskvnaT, rom vefxistyaosani Janrobrivi 
TvalsazrisiT aris Suasaukuneebis rainduli romani (Romance), romelic e.w. 
“gardamavali droSi” (gviandeli Suasaukuneebi/renesansi) ganaxlebuli 
konstruqciis, gamomsaxvelobiTi formebisa (narativis plastikuroba da 
mravalplanianoba) Tu konceptualuri principebis kvalobaze Janris gradaciis axal 
etapad, mis maRalganviTarebul formad unda miviCnioT.    
 
 
 

samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

ivane amirxanaSvili „აგიოგრაფიული ნაწარმოების 

ავტორი“ 

24. 09. 2015 
iv. javaxiSvilis 

saxelobis Tbilisis sax. 
universitetisa da SoTa 
rusTavelis qarTuli 

literaturis institutis 
me-9 saerTaSoriso 

simpoziumi 
„literaturaTmcodneobis 
Tanamedrove problemebi.“ 

  „შაბლონი და სტილი ძველ 

ქართულ პროზაში“ 

12. 11. 2015 
saqarTvelos mecnierebaTa 
erovnuli akademiis, iv. 
javaxiSvilis saxelobis 

Tbilisis sax. 
universitetisa da 

saqarTvelos 
sapatriarqos mier 

mowyobili I 
saerTaSoriso kongresi 

„qarTvelologiis 
problemebi da 
perspeqtivebi“.  

23-25 seqtemberi, Tbilisi, 
2015. 

iv. javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis sax. 
universitetisa da SoTa 
rusTavelis qarTuli 

literaturis institutis 
me-9 saerTaSoriso 

simpoziumi„literaturaTm
codneobis Tanamedrove 

problemebi.“ 
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quTaisi, 25-27 oqtomberi, 
III saerTaSoriso 

samecniero konferenciia 
_ `ena da kultura~   
2015 w. 21-23 ivnisi. 
Tbilisi, Tsu, akaki 

wereTlis dabadebidan 175 
da gardacvalebidan 100 

wlisadmi miZRvnili 
saerTaSoriso 
konferencia,  

2015, 23-25 seqtemberi; 
Tbilisi, SoTa 

rusTavelis sax. qarTuli 
literaturis instituti, 

IX saerTaSoriso 
simpoziumi, 

`literaturaTmcodneobis 
Tanamedrove problemebi,  

19 dekemberi, 2015; 
Tbilisi, Tsu, nikoloz 

baraTaSvilis  
gardacvalebis 170 
wlisTavisadmi  

miZRvnili saerTaSoriso  
samecniero konferencia,  

 
23-25 seqtemberi, Tbilisi, 

2015. iv.javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis 

saxelmwifo universiteti, 
SoTa rusTavelis 

qarTuli literaturis 
instituti, me-9 

saerTaSoriso simpoziumi, 
literaturaTmcodneobis 
Tanamedrove problemebi, 
tradicia da Tanamedrove 

mwerloba, 
2 mariam karbelaSvili qarTuli kvali volfram 

fon eSenbaxis 
`parcifalSi”. 

 

3 nana gonjilaSvili 

(თანაავტორი i. sanikiZe) 
`naTlis svetis~ simbolo 
ilia WavWavaZisa da akaki 
wereTlis SemoqmedebaSi 

 

  `naTlis svetis~ paradigma 
akaki wereTlis 
SemoqmedebaSi 

 

  naTlis sveti~ _ simbolo  
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sulieri naTlisa da XX 
s-is qarTuli mwerloba 

  Rimili, rogorc 
siamovnebis  
fizikuri gamoxatulebis, 
mxatvruli saxe Sua sau- 
kuneebis qarTul saero 
literaturaSi 

 

 

3 ლია კარიჭაშვილი აკაკი წერეთლის „ქებათა-

ქება“ (სიმბოლო და 

ინტერტექსტი) 

 

  „ძიების მოტივი - ბიბლიური 

პარადიგმა აკაკი წერეთლის 

ლექსში „სულიკო“ 

22-25 ivn. 2015. iv. 
javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo 
universiteti, 
saerTaSoriso samecniero 
konferencia „akaki 
wereTeli da misi epoqa“ . 

  La langue de Rustaveli – la 

conception du monde du poete; 

le symbole de l`unite et de 

l`identite nationale. 

30. 08. 2015- 04. 09. 2015. 
Tbilisi. ena da 
teritoria 2, Tezisebi, 
saerTaSoriso 
konferencia, ilias 
saxelmwifo universiteti. 

  ეთიკური რეალიები 

ვეფხისტყაოსანში 

2015 wlis 21 oqtomberi. 
saqarTvelos 
sapatriarqos wmida 
andria pirvelwodebulis 
saxelobis qarTuli 
universiteti, pirveli 
samecniero konferencia. 

  mTavar personaJTa 
Sexvedrebi 
(„vefxistyaosani“, „ aluda 
qeTelauri“, „stumar-
maspinZeli“) 

 2015 wlis 23 oqtomberi. 
saqarTvelos 
sapatriarqos wmida 
andria pirvelwodebulis 
saxelobis qarTuli 
universiteti. vaJa-
fSavelas gadarcvalebis 
100 da didubidan 
mTawmindaze gadasvenebis 
80 wlisTavisadmi 
miZRvnili samecniero 
konferencia. 

  daviT kariWaSvilis 
samecniero Rvawli 
(zogierTi aspeqti) 

17 noemberi, 2015. 
goris saxelmwifo 
saswavlo universiteti 
humanitaruli fakulteti, 
istoriisa da 
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arqeologiis saswavlo-
samecniero centri, 
dimitri 
meRvineTxucesiSvilis 
dabadebidan 200 
wlisTavisadmi miZRvnili 
sauniversitetTaSoriso 
samecniero 
konferenferencia,   

4. ლია წერეთელი 
„ მენტალობის  ორი მოდელი    

აკაკის   „ჩემი  

თავგადასავლის“   მიხედვით“               

22-25 ivn. 2015. iv. 
javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo 
universiteti, 
saerTaSoriso samecniero 
konferencia „akaki 
wereTeli da misi epoqa“ 

5 ოქტაი ქაზუმოვი „ვეფხისტყაოსნის 

მუსლიმური ნაკადის 

კრიტიკის ზოგიერთი 

ასპექტისათვის" 

27. 11. 2015. baqo; 
azerbaijanis respublikis 
ganaTlebis saministros, 
baqos slavistikis 
universitetisa da 
azerbaijanis 
komparativistuli 
literaturis asociaciis 
egidiT gamarTuli me-6 
saerTaSoriso 
konferencia„SedarebiTi 
literaturaTmcodneoba 
da kultura“ 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

ivane amirxanaSvili 

„agiografiuli nawarmoebis avtori“ 

naSromi miznad isaxavs pasuxi gaeces kiTxvebs: vin aris agiografiuli nawarmoebis 
avtori - ubralod, mwerali Tu gangebis nebiT arCeuli pirovneba? TviTon irCevs 
igi Temas Tu Tema irCevs mas? 

„Sabloni da stili Zvel qarTul prozaSi“ 

agiografiis Janri gamoirCeva mkveTrad gamoxatuli kanonikuri xasiaTiT. avtori 
zedmiwevniT zustad icavsweris ideur, stilistikur, struqturul da 
saRvTismetyvelo normebs. nawarmoebs aqvs mkveTrad gansazRvruli kompoziciuri 
sqema; gamokveTilia topika. gamoyenebulia bibliis struqturul-Sinaarsobrivi 
realiebi. kanoni qmnis Sablons, romlis gamoyeneba avtorisaTvis savaldebuloa. 
amasTanave, tropuli metyvelebis sistemuri gamoyeneba qmnis imis SesaZleblobas, 
rom Camoyalibdes stili, rogorc aseTi. 
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მარიამ კარბელაშვილი 

cnobilia, rom wminda graali volfram von eSenbaxisis paradigmaSi tradiciisgan 

gansxvavebiT ara evqaristiis saxiT, aramed Zvirfasi qvis, Lapis exilis-is saxiT aris 

warmodgenili, romlis genezisi dRemde ar aris garkveuli. specialur 

literaturaSi Lapis exilis-isi Semdegnairad aris ganmartebuli: igi msgavsad 

evqaristiis Tasisa uxvad gascems sakvebs. saidan aiRo eSenbaxma es Zvirfasi qva? a.n. 

veselovskis wignSi `Сказания о Соломоне и Китоврасе и западные легенды о Морольфе и 

Мерлине” mohyavs citata laTinur enaze arsebuli nawarmoebidan mdidar 

qalbatonTan dakavSirebiT. am epizodSi mdidari qalbatonis msaxurebs eubnebian: 

moaxseneT Tqvens qalbatons, rom Cven gvaqvs Zalian Zvirfasi Tvali, romelic 

adamians saukuno Svebas aZlevs, oRond mas yvela ver iyidis, misi mopoveba SeuZlia 

mxolod Zalian wminda sulieri cxovrebiT mcxovreb adamians.  

ganaTlebuli qarTveli mkiTxveli ra Tqma unda mixvdeba, rom es `balavariani” 

unda iyos, romelic Sua saukuneebis dasavleT evropaSi Zalian popularuli iyo. 

eqvTime mTawmindelis mier berZnul enaze Targmnili `ambavi varlaamisa da 

iosafisa”, e.i. `balavariani”, romelic maleve iTargmna laTinurad, didi 

popularobiT sargeblobda mTeli Sua saukuneebis manZilze dasavleT evropaSi. 

vfiqrob, swored eqvTime mTawmindelis mier Targmnili es Txzuleba gaxda 

volfram fon eSenbaxisTvis wyaro wminda graalis evqaristiis Tasis wminda 

graalad gadaazrebisa.  

 

 
nana gonjilaSvili 

naSromSi _ `naTlis svetis~ simbolo ilia WavWavaZisa da akaki wereTlis 
SemoqmedebaSi _ daZebnili da Seswavlilia `naTlis svetis~ simbolo da misi 
paradigmuli saxismetyveleba iliasa da akakis TxzulebebSi, warmoCenilia maTi 
bibliuri arqetipebi, ganxilulia mimarTebani, gamovlenilia axal saxeqmnadobaTa 
Taviseburebani. moZiebuli da Seswavlili masalis safuZvelze ikveTeba Semdegi _ 
    ilias SemoqmedebaSi `naTlis sveti~, `sveti-cxoveli~, RvTisCenis gansaxovnebaa. 
mzis sxivis sveti igive naTlis svetia, RvTisCenis saswauli, RvTiuri nebis 
gamovlineba (`gandegili~); `sveti cxoveli~ qarTvelTa sarwmunoebriv-erovnuli 
idealebis deda-boZia, WeSmaritebisa da sibrZnis svetia, romlis gacxoveleba, 
poetis azriT, qarTvelTa kvlav aRyvavebis, aRdginebis niSan-svetad warmodgeba 
(`aCrdili~).    
   Aakakis Semoqmedebis mixedviT, `naTlis svetis~ simbolo araerTgzis vlindeba, 
kerZod, poemaSi _ `Tornike erisTavi~ _ sikeTe `sveti-cxovelia~, `sveti-cxoveli~ 
uflis niSan-svetia; Sesabamisad, sikeTe uflismieria da RmerTi saxieria. amgvarad, 
a. wereTlis gaazrebiT, adamianis mier qristianobis didebisaTvis aRsrulebuli 
keTili saqme _ `qristianobis sveticxoveli~ _ uflisaTvis gaRebuli `ZRvenia~; 
leqsSi _ `Seyvarebuli demoni da angelosi~ _ `sxivis kibe~, anu `zeciuri kibe~, 
masze `gadmoSvebuli~ `frTebelvare~ angelozi da naTlis sveti _ kosmiur 
ierarqias gulisxmobs da bibliur paradigmaTa Sesatyvisadaa mowodebuli; leqsSi _ 
`xatis win~ _ `cis sveti~ simyaris, uZraoba-mdgradobis mniSvnelobiTaa moxmobili 
da poeti mas, leqsis Sina-arsis kvalobaze, Tavis fsiqo-somatur mdgomareobas 
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Seamsgavsebs. es `cis sveti~, poetis fizikuri yofis Sesatyvisi, amavdroulad misi 
sulieri yofis naTlis svetad aRiqmeba; leqsSi _ `sizmari~ _ naTlis svetisa da 
cisartyelas gansaxovnebaTa urTierTSerwyma `tradiciul~ RvTismetyvelebas 
efuZneba (bibliis kvalobaze RvTis aRTqmis damamowmebeli simboloa da romelic 
`sizmarSi~ Tamar mefis sityvaTa damamowmebelia). `naTlis svetaT~ gadmoSvebuli 
cisartyela TiTqos sizmrad nanaxis bolokeTilobis, Tamaris sityvebis damowmebis 
simboloa, imavdroulad _ sizmris dasrulebis simbolo. naTlis svetad gadmosuli 
cisartyela realursa da irealurs Soris erTgvari zRvaria, miwierisa da 
zeciuris gamyofi mijnaa, romlis Camosveteba-ganfena sizmrad nanaxis RvTaebrivTan 
wilnayarobis, misi didebis SaravandedTan ziarebis maCvenebelia; moTxrobaSi _ `ori 
sizmari _`naTlis svetis~ TavCena Teofaniis mauwyebelia. a. wereTlis mier 
moxmobili `naTlis sveti~ `WeSmaritebis svetis~ da `cecxlis svetis~ bibliur 
paradigmaTa kvalobazea gaazrebuli _ `mze simarTlisa~ aRmobrwyindeba da Tavis 
morwmuneT `naTlis svetiT~ gananaTlebs, urwmunoT da codvilT (israelTa mdevnel 
egviptelTa msgavsad) ki `cecxlis svetiT warwymeds; moTxrobaSi _ `baSi-aCuki~ _ 
ufali naTlis svetis CeniT amowmebs, rom meomrebi misi wmindanebi arian. `naTlis 
svetis~ paradigmis amgvari gaazreba, romelic zemoganxilul agiografiul 
TxzulebebSi araerTgzisaa gamovlenili, bibliur arqetipis Sina-arsiTaa 
mowodebuli. 
        
 

 

    naSromSi _ `naTlis svetis~ paradigma akaki wereTlis SemoqmedebaSi _ daZebnili 
da Seswavlilia  a. wereTlis SemoqmedebaSi aRniSnuli paradigmis gansaxovnebani da 
bibliuri arqetipis saxismetyvelebiTi gardasaxvani. am mizniT ganxilulia poema 
`Tornike erisTavi~, romelSic `sveti-cxovelis~ Sina-arsi axali xedviTaa 
warmoCenili _ sikeTe naTlis svetadaa miCneuli; leqsi _ `sizmari~, romelSic 
`naTlis sveti~ sizmrad nanaxis bolokeTilobis, Tamar mefis sityvebis damowmebis 
simboloa; moTxroba _ `ori sizmari~, romelSic `naTlis svetis~ paradigmis TavCena 
Teofaniis mauwyebelia. igi `WeSmaritebis svetisa~ da `cecxlis svetis~ bibliur 
paradigmis kvalobazea gaazrebuli; moTxroba _ `baSi-aCuki~, romelSic daRupul 
gmirebTan `naTlis svetis~ gamoCena uflisgan maTi siwmindis damamowmebelia; leqsi 
`Seyvarebuli demoni da angelosi~, romelSic `naTlis sveti~, `sxivis kibe~ da masze 
gadmosuli angelozi kosmiur ierarqias ganasaxovnebs da bibliuri swavlebis 
Sesatyvisadaa mowodebuli; leqsi `xatis win~, romelSic `cis sveti~ poetis 
sulieri yofis naTlis svetad aRiqmeba. sanTeli da misi naTeli miemarTeba `cis 
svetsa~ da naTlis svets, orive _ Tavad poets. akaki `naTlis svetis~ paradigmas 
bibliuri arqetipis SinaarsiT da gansxvavebuli interpretaciiTac warmoaCens. 
 
naSromSi _ `naTlis sveti~ _ simbolo sulieri naTlisa da XX s-is qarTuli 
mwerloba _ SeZlebisdagvarad, daZebnili da warmoCenilia `naTlis svetis~ 
paradigma XX s-is qarTvel mweralTa (g. tabiZis, t. tabiZis, g. leoniZis, n. 
samadaSvilis, a. kalandaZis, i. noneSvilis) SemoqmedebaSi; Seswavlili da 
ganxilulia aRniSnuli paradigmis saxismetyveleba, warmoCenilia misi mimarTebani 
bibliur arqetipebTan, gamovlenilia Taviseburebebi, axleburi gaazrebebi da 
interpretaciebis cdani. TxzulebaTa analizis safuZvelze gamoikveTa Semdegi _ rig 
SemTxvevebSi `naTlis svetis~ paradigma tradiciulia da igi uflis myofobis niSan-
svetia, RvTaebriobis simbolo da saxe-idea; `naTlis svetis~ igive `sveti-cxovlis~ 
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paradigma RvTaebrivi siwmindis, RvTaebrivi madlis gadmosvlis niSan-svetia, 
romelic poets zeaRmswrafi sulierebiT msWvalavs da uxilav grZnoba-gancdebTan 
aziarebs; `naTlis svetis~ paradigma qristianobis simbolo da erovnul-
sarwmunoebrivi idealebis gamomxatvelia. `naTlis svetis~ amgvari gaazreba 
garkveulwilad bibliur paradigmas mihyveba da kidev erTxel gamokveTs azrs, rom 
samSoblosaTvis Sewirul erisSvilTa sicocxle RvTivkurTxeulia da rom `naTlis 
svetis~ TavCenisaTvis dro-sivrculi zRvari ar arsebobs. zogierTi Semoqmedis mier 
gamorCeuli pirovnebis `naTlis svetis~ saxeqmnadobiT warmodgena gansxvavdeba 
agiografTa gansaxovnebisgan da amgvari gaazrebiT igi rusTavelis Semoqmedebas 
ukavSirdeba. garkveul SemTxvevebSi qarTvel mweralTa SemoqmedebaSi warmoCenili 
`naTlis sveti~ erTob rTuli saxismetyvelebis mqone saxe-simboloa, romelic 
orplanian wakiTxvas iTxovs _ horizontalursa da vertikalurs; amasTanave, 
bibliurTan erTad, SesaZloa, masSi miTosuri, qristianuli Tu sakuTriv mxatvruli 
gansaxovnebis nakadebi igulisxmebodes.  
    naSromSi, amgvar saxeTa kvlevisas, SeZlebisdagvarad, gaxsnili da 
ganmartebulia maTi simboluri mniSvnelobebi da sakiTxTan dakavSirebuli 
sxvadasxva savaraudo mosazreba da msjelobaa warmodgenili. TxzulebaTa ganxilva 
kidev erTxel mowmobs, rom `naTlis svetis~ simbolo qarTuli mwerlobis mudmivad 
Tanamdevi femomenia da igi mravalgvari wakiTxvis SesaZleblobas qmnis.  

 

lia kariWaSvili 
Ziebis motivi - bibliuri paradigma akakis wereTlis leqsSi „suliko“ 

akaki wereTlis „sulikos“ alegorizmi imTaviTve cxadi iyo, xolo misi 
interpretacia da ideuri sazrisis analizi or Ziritad etaps moicavs: 1 masSi 
xedavdnen dakarguli samSoblos Ziebis process an cota mogvianebiT (akaki baqraZis 
interpretacia) Ziebas dakarguli RmerTisa. leqsis saTauri, Sinaarsi da simbolur-
alegoriuli saxeebi calsaxad uWers mxars akaki baqraZiseul Tvalsazriss. teqsti 
mWidro ideur da mxatvrul siaxloves amJRavnebs akakis ufro adreul leqsTan 
„qebaTa qeba“. orive leqsis erT-erT ZiriTad interteqstad da pirvelwyarod Zveli 
aRTmis wigni,  „qebaTaqeba solomonisa“ gvesaxeba.  

cxadia, pirvelyovlisa unda aRniSnos samebis simbolika „sulikoSi“, 
sampirovani erTarseba RmerTi gadmocemulia vardis, bulbulisa da varskvlavis 
mxatvruli saxeebiT. vfiqrobT, aRniSnuli sameuli SeiZleba moviazroT mSvenierebis 
kategoriebad. mSveniereba zeciuri “gvaria“, (iseve rogorc mijnuroba aris „tomi 
gvarTa zenaTa“ (rusTaveli), sikeTesa da WeSmaritebasTan erTad,mSveniereba uflis 
samoselia. WeSmariti mSveniereba Teofaniis erT-erTi formaa.  

uSualod Ziebis motiviTac anaTesaveba „suliko“ solomon mefis „qebaTaqebas“ 
(Tavi III. 1.veZebe RamiT Cems sarecelze Cemi sulis Seyvarebuli, veZebe igi da ver 
vipove.) niSandoblivia, rom solomon mefis „sulis Seyvarebuli“ akakis leqsSi 
saxeldebulia „sulikod“. 

amdenad, „ sulikos“ ideur da mxatvrul pirvelwyarod, saidanac 
momdinareobs, ara mxolod simbolur-alegoriuli moazreba uflisa da saRvTo 
siyvraulisa, aramed Ziebis motivic, romelzec agebulia akakis leqsi,   

SesaZlebelia miviCnioT bibliuri wigni „qebaTaqeba solomonisa“. 
akaki wereTlis `qebaTa-qeba~ 

   (simbolo da interteqsti) 
saTauri - `qebaTa-qeba~ imTaviTve miuTiTebs leqsis siRrmiseul kavSirze 

bibliur wignTan `qebaTaqeba solomonisa~, romelsac leqsi miemsgavseba ori 
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umTavresi niSaniT: I. Aalegoriulia,  da II. saRvTo siyvarulis gadmoscems. 
Oorive SemTxvevaSi sulieri trfiali RvTisadmi gadmocemulia xelSesaxebi 

gancdiT, `ganxorcielebulia~ siyvaruli. RmerTi personificirebulia.  A `qebaTaqeba 
solomonisa~akakis leqsis erTaderT interteqsti ar aris. aq Cans fsalmunuri 
cnebaTmetyveleba (`Rvino axarebs gulsa kacisasa~ (103, 15). Yyvelaferi Seqmnilia 
RvTis sadideblad: `aqebdiT ufalsa caTagan, aqebdiT mas yovelni angelozni misni... 
(fs. 149). siyvarulis akakiseuli gansazRvreba calsaxad mianiSnebs rusTvelis 
diskurss mijnurobis raobaze. agreTve, gamWvirvalea aluziebi nikoloz 

baraTaSvilis striqonebisa (`SemoRameba mTawmindaze~).  
`qebaTa-qebaSi~ Cans wminda samebis simbolika. sampirovani erTarseba RmerTi 

alegoriulad gadmocemulia vardis, iisa da bulbulis mxatvruli saxeebiT (feri, 

sinaze, ena –tkbilxmovaneba,) romlebic aq mSvenierebis kategoriebia. mSveniereba 
zeciuria, absoluturi erTis  atributia sikeTesa (saxiereba) da WeSmaritebasTan 
erTad. mSveniereba uflis `samoselia~. `qebaTa-qebis~Kkidev erTi sameulia wmida 
nino, wminda Tamari da wminda qeTevani. cxadia,  sxva wmindanTa dasaxelebac 
SeiZleboda, magram aqac mniSvnelovania sami, erTSi `SenaTxz-SeerTebulad~ 
(wmindanTa igive sameuli gamoCnda `Tornike erisTavSi~).  

amdenad, `qebaTa-qeba~ saTauriT, igavuri sazrisiT,  interteqstualobiT da 
simbolikiT cxadyofs, rom is aris uflis qebaTaqeba da siyvarulis sagalobeli. 

 
La langue de Rustaveli – la conception du monde du poete; le symbole de l`unite et de l`identite 

nationale. 
rusTavelis ena - poetis msoflmxedvelobrivi koncepti;  erovnuli mTlianobisa 

da identobis simbolo 

 
1„vefxistyaosani“ Seqmnilia rusTavelis epoqis saliteraturo qarTuliT, magram  

araerTi Tvalsazrisi gamoTqmula samecniero literaturaSi imis gamosavlenad, Tu 

upiratesad saqarTvelos romel kuTxes  warmoaCens rusTavelis metyveleba, romeli 

dialeqtis leqsika sWarbobs poemaSi. am TvalsazrisiT aqtualuria Semdegi versiebi: 

rusTavelis leqsika ZiriTad eyrdnoba  mesxurs, javaxurs, zemoaWaruls (romelic, 

Tavis mxriv, taosa da klarjeTis sametyvelo enas uaxlovdeba), ingilours ...  

rusTavelis enaze dakvirveba mets safuZvels iZleva imisaTvis, rom igi moviazroT 

zogadqarTul fenomenad, erovnuli cnobierebisa da yofierebis universalur  

romelic aerTianebs yvela kuTxisTvis  damaxasiaTebeli da gasagebi leqsikiT. am 

TvalsazisiTac rusTavelis ena  amTlianebs ers.    
2 „vefxistyaosani“ moicavs sakmaod farTo geografiul areals, sadac 

istoriuli qveynebis gverdiT, rogorebica arabeTi, indoeTi, xvarazmi, xataeTi 

gvxvdeba gamogonili qveynebi: mulRazanzari, zRvaTa samefo, qajeTi (Tumca am 

qveynebs, istoriulsac Tu gamogonilsac, garda geografiulisa, simboliuri 

gaazrebac aqvs.) miuxedavad am mravalferovnebisa, poemaSi ar dgas enobrivi barieri, 

iseve rogorc religiuri. rusTavelis poeturi samyarosTvis  ena unda yofiliyo 

universaluri; ufro metic, araTu adamianebi, aramed mTeli samyaro saubrobs erT 

enaze. es rusTvelis  msoflmxedvelobis erT-erTi  konceptia. misTvis samyaro 

mTliania da daurRveveli. es mTlianoba SesaniSnavad aisaxa cnobil strofSi: „ra 

esmodiT mRera ymisa, smenad mxecni movidian...“.  
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vfiqrobT, „vefxityaosnis“ Sida enis universaluroba, religiurTan da sxva 

sociologiur da kulturologiur faqtorebTan erTad, is mxatvruli pirobiTobaa, 

romelmac unda gamokveTos pirovnebis prioriteti religiur-eTnikuri kuTvnilebis 

miuxedavad.   
amdenad, rogorc rusTavelis ena zogaderovnuli movlenaa, ase misi poemis 

„Sida ena“ erTia sxvadasxva eTnosis warmomadgenelTaTvis, sulierTa da 

usuloTaTvis, rac erTgvari foni da winapirobaa  rusTavelis msoflmxedvelobis - 

humanizmis, tolerantobis, samyaros harmoniulobisa da mTlianobis gamosaxatavad. 

 
eTikuri realiebi „vefxistyaosanSi“ 

(zogierTi aspeqti) 

 

naSromSi ganxilulia zogierTi eTikuri realia „vefxistyaosnidan“. Cveni 

TvalsazrisiT, rusTavelis eTikuri koncefcia, rogorc siuJetis ganviTarebis, ise 

personaJTa mxatvrul saxeTa doneze, arsebiTad qristianulia. igi mniSvnelovnad 

Tanxvdeba aristoteles naazrevs eTikis problemebze. personaJis zneoba 

garkveulwilad ganpirobebulia misive msoflmxedvelobiT, socialuri niSnuliT, 

umTavresad ki individualuri maxasiaTeblebiT. amdenad, eTika rusTavelisTvis, ise, 

rogorc zogadad, pirovnuli fenomenia. 
mTavar personaJTa Sexvedrebi 

(„vefxistyaosani“, „aluda qeTelauri“, „stumar-maspinZeli“) 
vaJa-fSavelas  poemebSi TvalsaCinoa Sexvedra-gacnobaTa is modeli, romelic 

moqmedebs “vefxistyaosanSi”. es aris avTandilisa da tarielis, tarielisa da 

fridonis, avTandilisa da fridonis gacnobis epizodebi. maTi Sexvedrebi 

aRbeWdilia meyseuli urTierTSemecnebiT, urTierTRirsebaTa aRiarebiT da aqve 

ibadeba siyvarulic. es xdeba maSin, rodesac Tanabari rangis pirovnebani xvdebian 

erTmaneTs. maTi saerTo ena vaJkacobisa da Rirsebis enaa da mis winaSe 

fermkrTaldeba eTnikuri da religiuri sxvadasxvaoba. 
joyola da zviadauri xvdebian, rogorc moyvareni da arsebobs perspeqtiva, 

maTi urTierToba gadaizardos mtrobaSi, magram joyolas cnobierebaSi zviadauris 

identifikacia Zmis mkvlelTan da mosisxlesTan veRar moxda. realuri pirovneba 

warmosaxuli mtris xatTan ver gaigivda. aluda da mucali xvdebian rogorc mtrebi 

da maTi urTierToba gadaizrdeba sulier siaxloveSi. orivegan Zleulia mtroba da 

siZulvili da orive SemTxvevaSi es ganpirobebulia pirovnebis faqtorით. 

vaJas didbunebovani personaJebi, iseve rogorc `vefxistyaosnisa~, urTules 

situaciebSi sakuTar gulisxmas usmenen da arc cdebian. maTi orientiri adamianuri 

Semwynarebloba da humanizmia. 

 
daviT kariWaSvilis samecniero Rvawli (zogierTi aspeqti) 
moxsenebaSi ganxilulia XIX- XX saukuneTa mijnis mkvlevrisa da sazogado 

moRvawis daviT kariWaSvilis naSromebi Zveli qarTuli literaturis sakiTxebze, 

rogorebicaa: „vin aris kalmasobis anu xumarswavlad wodebuli qarTuli 
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enciklopediis avtori“, „qarTlis matianis warmarTi RmerTebi“,  „SuSanikis wameba“, 

„vefxistyaosnis Sedgeniloba“ da sxva. warmoCenilia am naSromTa adgili da wvlili 

samecniero literaturaSi dRevandeli gadasaxedidan. 

oqtai qazumovi 

„vefxistyaosnis muslimuri nakadis kritikis zogierTi aspeqtisaTvis" 

naSromis Temaa „vefxistyaosnis“ muslimuri nakadis analizi da masTan 
dakavSirebuli kritikuli mosazrebebi rusTvelolgiur literaturaSi. avtoris 

azriT, rusTavelis mizans srulebiTac ar warmoadgens islamis uaryofa an Tundac 
misi mizanmimarTuli qadageba-propaganda da amdenad, qarTvel mecnierTa argumentebi 

Sesanacvlebelia sxva ufro myari mtkicebulebebiT, romlebic viTarebas ufro 
obieqturad warmoaCenen. 

lia wereTeli 

„mentalobis  ori modeli    akakis   „Cemi  Tavgadasavlis“   mixedviT 

naSromSi ganxilulia akakis „Cemi Tavgadasavlis“ ori epizodi:voroncovis 

qvrivis ojaxSi stumroba da fulisadmi akakis damokidebuleba.warmoCenilia 

rusebis damokidebuleba qarTvelTa mimarT. 

naTelia, rom fulisadmi damokidebuleba, akakis TvalsazrisiT, sqarTveloSi 

rusuli marTvelobis dros Seicvala. mentalobis cvlileba tragikulia da 

imavdroulad rusuli sazogadoebis sicils iwvevs. 

 
1 
 

maka elbaqiZe iozef roTi da bibliuri 
tradicia  

Mme-9 saerTaSoriso 
simpoziumi 

literaturaTmcodneobis 
Tanamedrove problemebi. 
Tradicia da Tanamedrove 
mwerloba. Tbilisi 2015 
wlis 23-25 seqtemberi 

2 Mmaka elbaqiZe tansacmlis 
sociokulturuli da 
ritualur-simboluri 
funqciisaTvis 
Suasaukuneebis 
mwerlobaSi 
(“vefxistyaosnisa” da 
evropul;i rainduli 
romanis magaliTze) 

saerTaSoriso 
qarTvelologiuri 

kongresi. Tbilisi. 2015 
wlis 11-13 noemberi 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

 

iozef roTi da bibliuri tradicia 

“Tanamedroveoba imiT gansxvavdeba warsulisgan, rom is aRiqvams warsuls iseTi sicxadiT da iseT 

aspeqtSi, romelic TviT am warsulisTvis miuwvdomelia”, _ werda Tomas elioti 1919 wels 

gamoqveynebul eseSi “tradicia da Tanamedrove mwerloba”. aqedan gamomdinare, yvela mwerali 

“tradiciulia”, rac imas niSnavs, rom literaturuli Semoqmedeba, garkveulwilad, warsulis 
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arqeologiur rekonstruqciasac gulisxmobs. me-19 saukunis miwuruls avstria-ungreTis 

periferiaze dabadebuli iozef roTisTvis, albaT, Zalze Zneli iyo sakuTari kulturuli 

fesvebis Zieba. sami gansxvavebuli kulturis (ebrauli, avstriuli, rusuli) “gzajvaredinze” 

myof mwerals bedma kidev erTi gzasayaris pirispir dgoma arguna wilad. 1919 wels daingra 

imperia da roTma, iseve rogorc aTasobiT misma Tanamemamulem, dakarga moqalaqeoba, nacionaluri 

kuTvnileba, samSoblo da Tavisi Soreuli winaprebis msgavsad “samudamo moxetialed” iqca. 

momavalma mweralma, romelmac udidesi nebisyofis wyalobiT SeZlo, gamklaveboda siRatakes, 

mieRo srulyofili ganaTleba evropis erT-erT wamyvan universitetSi, 3-4 weliwadSi miaRwia 

imas, rasac zogjer aTwleulebi sWirdeba – aRiarebas, mkiTxvelisa da kritikis keTilganwyobas, 

materialur keTildReobas, ojaxur harmonias. miuxedavad imisa, rom pativmoyvareoba ucxo iyo am 

Tavmdabali da keTilSobili adamianisTvis, romelic uSurvelad gascemda da sanacvlod arafers 

iTxovda, misi keTildReoba, bibliuri iobisa ar iyos, erTi xelis mosmiT daingra (colis mZime 

avadmyofoba, evropis Tavze aRmarTuli nacizmis aCrdili, isev usamSobloba, isev xetiali, 

loTobis seni). awmyo misTvis sastiki da daundobeli aRmoCnda, amitom mweralma droebiT 

“daiviwya” Tanadrouli saWirboroto problemebi da “tradiciul”, samaradiso Temebs mimarTa. 

Mwerali “ubrundeba” Tavis pirvandel fesvebs, biblias da Zveli aRTqmis erT-erTi yvelaze 

tragikuli “personaJis” kvalobaze qmnis “axal iobs”, tanjvaSi gamotarebuli rwmenis sidiadis 

kidev erT gansaxovnebas. es romani kidev erTi dadastureba imisa, rom mwerals Tavis gmirebze 

aranakleb sWirdeba nugeSiscema, poeturi gamonagonis zemoqmedebiT im Sinagani sayrdenis mopoveba, 

romelsac adamians aniWebs miTi, utopia, uryevobis rwmena. 

 

tansacmlis sociokulturuli da ritualur-simboluri funqciisTvis 

Suasaukuneebis mwerlobaSi 
(“vefxistyaosnisa” da evropuli rainduli romanis magaliTze) 

 

tansacmlis tarebisa da sakvebis miRebis etikets nebismieri civilizebuli 

sazogadoebis kulturaSi umniSvnelovanesi adgili ganekuTvneba. am TvalsazrisiT 

gamoirCeva Suasaukuneebi, romelsac pirobiTad “ritualizirebuli epoqa” SeiZleba 

vuwodoT. tanisamoss, “socialuri cxovrebis am simbolur Jests” (le gofi), 

faseulobaTa sistemaSi umniSvnelovanesi adgili eWira. tansacmeli ara marto 

aTbobda an amSvenebda Suasaukuneebis adamians, aramed miCeuli iyo pirovnebis 

socialuri statusis ganmsazRvrel umTavres kriteriumad.  
tansacmlis tarebis etiketis rolis Seswavla iseve mniSvnelovania xelovnebasa 

da literaturaSi, rogorc  socialur praqtikaSi, vinaidan literaturul ZeglebSi 

am etiketiT  ganisazRvreboda ara marto personaJTa sazogadoebrivi mdgomareoba, 

aramed xdeboda garkveuli siuJeturi svlebis simbolizireba da narativis 

mniSvnelovani momentebis aqcentireba. 
evropul raindul romanSi, iseve rogorc vefxistyaosanSi, tanisamoss aqvs 

rogorc sociokulturuli da socioprofesionaluri, ise ritualur-simboluri 

funqcia. Sesabamisad: a) misi saSualebiT xdeba pirovnebis (am SemTxvevaSi 

personaJis) identificireba sazogadoebaSi, misi socialuri statusisa da rolis 

xazgasma; b) is (ZvirfaseulobasTan erTad) gvevlineba feodaluri sazogadoebis 

umTavresi principis – Cuqeba-boZebis – ucilobel atributad; g) simbolurad asaxavs 

feodaluri sazogadoebisTvis damaxasiaTebel garkveul ritualur Tu 
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sawesCveulebo normebs; d) mTel rig SemTxvevebSi tansacmlis simbolikas aqvs ara 

imdenad wminda eTnografiul-ritualuri, ramdenadac mxatvrul-esTetikuri 

datvirTva. 
Suasaukuneebis raindul romans kurtuaziulTan erTad avantiurulsac 

uwodeben, vinaidan narativis mniSvnelovani nawili sakaro civilizaciisgan 

moSorebiT, e.w. “sxvis sivrceSi” (veluri tye, zRva da a.S) viTardeba. narativSi 

avanturuli elementis SemotanasTan erTad samosis tarebis kodeqsi minimalur 

rols asrulebs. sxvagvarad SeuZlebelicaa, radgan moqmedeba aq viTardeba tyeSi, 

e.w. velur garemoSi, sadac rainds elis namdvili gansacdeli, sadac ar arsebobs 

saWiroeba samosis tarebis wesebis dacvisa da Zvirfasi tanisamosis 

demonstrirebisa. tyeSi umTavres mniSvnelobas iZens meomris/monadiris samoseli. 
xetiali/Ziebis motivis amowurvis Semdgom moqmedeba ubrundeba sawyis wertils 

(senioris kari), romelic protagonistisTvis familiarulTan erTad komfortul 

(civilizebul) garemoSi dabrunebas moaswavebs. Sesabamisad, narativis am monakveTSi 

saparado samosis demonstrirebas, romelic umravles SemTxvevaSi Cuqeba-boZebis 

motivTanaa gadajaWvuli, mosdevs e.w. gastronomiuli apoTeozi, Taviseburi 

deklarireba sakaro civilizaciisTvis damaxasiaTebeli fufunebisa. 

 
 

ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

ivane amirxanaSvili Ppoeturi kanoni, rogorc 
xasiaTi (nizami da 
rusTaveli)  

    27. 11. 2015. baqo; 
azerbaijanis respublikis 
ganaTlebis saministros, 

baqos slavistikis 
universitetisa da 

azerbaijanis 
komparativistuli 

literaturis asociaciis 
egidiT gamarTuli me-6 

saerTaSoriso 
konferencia„SedarebiTi 
literaturaTmcodneoba 

da kultura“ 
2 n. gonjilaSvili, 

T.SarabiZe 
`vefxistyaosnis~ S. 
nucubiZis rusuli 
poeturi Targmanis 
istoria da stalini~, 
`maprialis~ saerTaSoriso 
asociaciis XIII kongresis 
_ 

`rusuli ena da 
literatura msoflio 

kulturis sivrceSi~. 

granada, espaneTi, 13-20 
seqtemberi 
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გადაცემულია დასაბეჭდად. 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

ivane amirxanaSvili 

poeturi kanoni, rogorc xasiaTi (nizami da rusTaveli) 

moxsenebis Temaa  nizamisa da rusTavelis poeturi ena, gamoTqmulia Tvalsazrisi, 
rom nizamisa da rusTavelis poeturi metyvelebisaTvis damaxasiaTebelia 
warmodgenaTa metaforuloba da hiperbolizacia. es upiratesad  vlindeba lirikul 
gadaxvevebSi, CanarTebsa da aRwerebSi. orive poeti axorcielebs maqsimaluri 
mxatvruli gamomsaxvelobis princips. 

nana gonjilaSvili (Tanaavtori T.SarabiZe) 
n. gonjilaSvilis moxsenebaSi _ Salva nucubiZis `vefxistyaosnis~ rusuli poeturi 
Targmani da stalini _ S. nucubiZis werilisa da intervius, Sss arqivSi moZiebuli 
masalebisa da samecniero literaturis monacemTa Sejerebis safuZvelze sruladaa 
warmoCenili patimrobaSi myofi nucubiZis mier poemis Targmanis Seqmnis istoria da 
stalinis interesi am Targmanis mimarT. moxsenebaSi gamokveTilia stalinis roli 
poemis aRniSnuli Targmanis gamocemaSi, kerZod, stalinma teqsti ucvlelad datova, 
Tumca gamocemis gaformebaSi didi samuSao Caatara _saTauris Targmna iqneba es, 
satitulo gverdis gaformeba (Sriftis zomis CaTvliT), ilustraciebis SerCeva da 
maTi adgilis gansazrvra, Tu Tavad TargmanSi sakuTari ori taepis CarTva. 
stalinisaTvis, rogorc irkveva, poemis axali Targmanis gamocema uaRresad 
mniSvnelovani iyo. stalins sWirdeboda imis demonstrireba, rom igi didi da 
saxelovani istoriis mqone eris Svili iyo. poemis Targmnam sabediswero 
ganaCenisagan ixsna S. nucubiZe. 

 

 

1 
 

MMaka Elbakidze Rustaveli’s Conception of Love 
and Medieval Oriental Literature 

 

Comparative Literature and 
Culture: 

Starting Points of National 
Literature and Culture.B 
baqo, 2015 wlis 26-28 

noemberi  

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

Rustaveli’s Conception of Love and Medieval Oriental Literature 
vefxistyaosnis prologsa da siuJetis ganviTarebaze dakvirveba cxadyofs, 

rom rusTvelis mier Camoyalibebuli siyvarulis koncefcia aris Zalze specifikuri 
da, imavdroulad, sruliad axleburi gaazreba mijnurobisa, romelsac ar icnobs 
winare periodis qarTuli mwerloba. vefxistyaosnis avtori uxvad sargeblobs 
rogorc aRmosavluri, ise dasavluri samyaros tradiciadqceuli motivebiTa Tu 
saxeebiT, magram afuZnebs ra yovelive amas erovnul-qarTul niadagze, qmnis 
mijnuris sakuTar, rusTveliseul tips, TviTmyofadsa da gansxvavebuls rogorc 
aRmosavluri epikis, ise evropuli rainduli romanis personaJTagan. 

amjerad Cven gvainteresebs mxolod erTi konvencionaluri motivi 
vefxistyaosnisa, romelic sasiyvarulo tanjvas ukavSirdeba da moiazreba, rogorc 
seni, avadmyofoba.  
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cxadia, am motivis Zirebi aRmosavlur samyaroSia sagulvebeli, sadac 
mijnuris tanjva Sesabamisi Senakaduri motivebis meSveobiTaa gadmocemuli: a) 
siSmage, gaxeleba, gagiJeba; b) sisxlis cremlebis Rvra; g) Cauqrobeli cecxliT 
(saxmiliT) wva; d) gulis dalaxvra da dawyluleba; e) sikvdilis natvra; v) velad 
gaWra. TiToeuli maTgani uxvad aris gamoyenebuli rogorc aRmosavlur 
sasiyvarulo lirikaSi, ise epikaSic da samijnuro poeziis iseT enciklopediur 
naSromebSic ki, rogoricaa ibn daud al-ispahanis venusis wigni da ibn hazmis 
mtredis yelsabami. 

rogorc aRmosavluri, ise dasavluri sasiyvarulo poeziisaTvis 
damaxasiaTebeli konvencionaluri motivebi mxolod mza formulaTa saxiT gvxvdeba 
rusTvelis vefxistyaosanSi da literaturuli gadamuSavebis Sedegad gansxvavebuli 
interpretaciiT warmogvidgeba.  

rusTvelTan sasiyvarulo tanjva da mijnurobiT mogvrili sixaruli 
mWidrodaa gadajaWvuli erTmaneTTan da gamijnulad araa warmodgenili. aqcenti aq 
gadatanilia ara tanjvis siZlieresa da kvdomaze (Sdr. “tristani da izolda”, 
“visramiani”, “leili da mejnuni” da a.S), aramed am mtanjvel emociaTa daZlevasa da 
maTi flobis unarze, rasac sabolood mivyavarT pirovnebis srulyofasa da miwieri 
idealis wvdomamde. 
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ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis SoTa 

rusTavelis qarTuli literaturis institutis teqstologiis samecniero 

centri 

 

centris xelmZRvaneli - filologiis mecnierebaTa doqtori maia niniZe  
 
centris personaluri Semadgenloba: 

 
julieta gaboZe  
maia arvelaZe  
elisabed zardiaSvili  
Sarlota kvantaliani  
nana fruiZe  
naTela Citauri  
 
 

saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  
proeqtis 

Semsruleblebi 

1 
 

`qarTvel romantikosTa 
Txzulebebis akademiuri 
gamocema~ 
filologia 
qarTvelologia 
 

filologiis 
mecnierebaTa doqtori 
maia niniZe  

 

fil. mecn. doqt. maia 
niniZe,  
fil. doqtorebi:  
julieta gaboZe,  
Sarlota kvantaliani,  
elza zardiaSvili,  
nana fruiZe,  
naTela Citauri,  
maia arvelaZe 

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli 
da praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

orwliani samuSao, romelic miznad isaxavda `qarTvel romantikosTa 
Txzulebebis akademiuri gamocemisaTvis bibliografiebis mozadebas~ aris 
aTwliani proeqtis - `qarTvel romantikosTa Txzulebebis akademiuri 
gamocema~ pirveli etapi. tradiciuli meTodebisa da axali teqnologiebis 
gamoyenebiT momzadda xuTi udidesi qarTveli romantikosis: nikoloz 
baraTaSvilis, aleqsandre WavWavaZis, grigol, aleqsandre da vaxtang 
orbelianebis TxzulebaTa sruli bibliografiebi, romlebic safuZvlad 
daedeba maTi nawerebis teqstologiur kvlevas da akademiuri gamocemis 
momzadebas. 
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saxelmwifo grantiT (rusTavelis fondi) dafinansebული  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
 

 

proeqtis dasaxe-
leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

1. 
 
 
 
 

Aakaki wereTlis 
TxzulebaTa 
akademiuri 

octomeulis მეორე 

ნაწილის (XI-XX 

ტომების)gamosacema
d momzadeba(2009-

2010 წწ.პროექტი 

#A_12, გაგრძელება). 

rusTavelis 
samecniero 

erovnuli fondi 

rostom CxeiZe julieta gaboZe 
nana fruiZe  
maia arvelZe 
elzazardiaSvili,  
naTela Citauri, 
Sarlota 
kvantaliani 

 gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi  

2015 wlis bolos dasrulda proeqtis mexuTeetapi da daiwyo meeqvseetapi. 
gamosacemad momzadebis mizniT Seswavlil iqna xelnawerTa  erovnuli 

centris, literaturis muzeumis, saqarTvelos centraluri  
istoriuli arqivis, sxvitoris akaki wereTlis saxelmwifo muzeumisa da 

saqarTvelos Teatris, kinos, musikisa da qoreografiis saxelmwifo muzeumSi 
daculi xelnawerebi, dokumentebi da saqmiani qaRaldebi. 

 
. 

2. 

`ilia WavWavaZis cxovrebisa da Semoqmedebis matiane – 
axali teqstologiuri kvlevebi (orenovani gamocema)” 
filologia 
qarTvelologia 
SoTa rusTavelis erovnuli samecniero fondi 
maia niniZe 

nana fruiZe 
 
Sarlota 
kvantaliani 
 
qeTevan 
xiTariSvili 
(xelnawerTa 
erovuli centri) 
 

gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

qarTvel mweralTa cxovrebisa da Semoqmedebis matianeTa Semdgenlebi 
krebdnen mza informacias, rac ukve arsebobda mweralTa Sesaxeb, magram 
matianis gareT rCeboda faqtebi, romlebic saWiroebda daTariRebas, 
teqstebi, romelTa avtorebic dasadgeni iyo da sxv. am proeqtis farglebSi 
pirvelad davukavSireT erTmaneTs matianis Seqmna da teqstologiuri kvleva. 
proeqtis farglebSi momzadda ilia WavWavaZis cxovrebisa da Semoqmedebis 
amsaxveli faqtebis asobiT anotacia da samecnieo naSromebis sami 
eleqtronuli biuleteni, romlebSic warmodgenilia Catarebuli kvlevebis 
Sedegebi:  

http://textologi.blogspot.com/p/2013-3-2015-15-17-1987-2007-xv-xvi-xvii.html 

http://textologi.blogspot.com/p/2013-3-2015-15-17-1987-2007-xv-xvi-xvii.html
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 http://textologi.blogspot.com/p/2.html 

http://textologi.blogspot.com/p/blog-page_17.html 

 
 

proeqtis dasaxe-
leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

2 

`qarTvel 
mweralTa 
epistoluri 
memkvidreobis 
akademiuri 
gamocema” – me-6, 
me-7 tomebi 
 

SoTa rusTavelis 
erovnuli 
samecniero fondi 

qeTevan gigaSvili SoTa rusTavelis 
qarTuli 
literaturis 
institutidan – 
maia niniZe 

gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

momzadda da gamoica `qarTvel mweralTa akademiuri gamocemis~ meeqvse tomi, 
romelSic Sevida sul 134 werili. aqedan dRemde gamoqveynebuli ar iyo 46 
baraTi. tomi aRWurvilia mdidari samecniero aparatiT. mzaddeba da 2016 
wels gamova momdevno, me-7 tomi. 

 
 
 

. 1. publikaciebi: 
 

akademiuri gamocemebi 
 

# mommzadeblebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 

lamara SavguliZe 
maia niniZe 
naTela Citauri 
 

ilia WavWavaZis 
TxzulebaTa 
octomeulis me-16 
tomi  

Tbilisi 
“ilias fondi” 

900 

anotaciebi qarTul enaze 

gamosacemad momzadda da gamoica ilia WavWavaZis TxzulebaTa me-16 tomi -  
rusulenovani publicisturi werilebi, Targmnili ucxoenovani 
publicistika da “damatebani”. tumSi Sesuli masalis udidesi nawili 
pirvelad gamoqveynda avtoris gardacvalebis Semdeg. akademiurad 
momzadebul teqsts darTuli aqvs mdidari samecniero aparati: pasportebi, 
komentarebi, SeniSvnebi da saZieblebi. 

 
klasikosTa gamocemebi 
 

# mommzadeblebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 

maia niniZe 
 

wminda ilia  
marTlis (ilia 
WavWavaZis) 
sasuliero 

Tbilisi 
“nekeri” 

144 

http://textologi.blogspot.com/p/2.html
http://textologi.blogspot.com/p/blog-page_17.html
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poezia da 
publicistika  

anotaciebi qarTul enaze 

sabWoTa xelisuflebis dros sagangebod xdeboda ilia WavWavaZis 
msoflmxedvelobisa da misi religiuri naazrevis ugulvebelyofa, radgan es 
ewinaaRmdegeboda gabatonebuli ideologiis interesebs. am krebulis 
Sedgenas da gamocemas Zalian didi mniSvneloba aqvs imis gasacnobiereblad, 
Tu rogori iyo am mwerlisa da sazogado moRvawis mrwamsi da ra iyo  misi 
Semoqmedebis “gasaSinjavi wertili”. 

 
krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

pavle ingoroyva, 
rostom CxeiZe 
maia niniZe 
vladimer WeliZe 

qarTuli 
damwerlobis 
Zeglebi antikuri 
xanisa 

Tbilisi 
”Cveni mwerloba” 

99 

anotaciebi qarTul enaze 

krebulSi daibeWda pavle ingoroyvas samecniero naSromi armazis warwerebis 
Sesaxeb da is kvlevebi, romlebic ukanasknel periodSi mohyva am 
gamokvlevas. statiebi eZRvneba imis dasabuTebas, rom qarTuli damwerloba 
arsebobda jer kidev Cv. w. I saukuneSi da rom armazis langarze da 
Saragasis stelaze ucxoenovani warwerebis garda aris amokveTili qarTuli 
grafemebic. 

 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebu-
lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

mariam (maia) 
niniZe 

`nekresisa da 
rusTavis 
epigrafikuli 
Zeglebis 
daTariReba da 
qarTuli anbanis 
Seqmnis xana”, 
`qarTuli 
wyaroTmcodneoba~ 

XVII-XVIII Tbilisi 12 

2 mariam (maia) 
niniZe 

vladimer 
WeliZe 

qarTuli 
damwerlobis 
modeli da axali 
welTaRricxviT 
pirveli saukunis 
qarTuli 
warwerebi~, 
`qarTuli 

XVII-XVIII Tbilisi 9 
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wyaroTmcodneoba~ 

anotaciebi qarTul enaze 

1. amokiTxulia nekresisa da rusTavis ramdenime warwera da yuradReba 
miqceulia imaze, rom oTxi sxvadasxva warweris bolos aris swored is 
grafikuli niSani – “C”, romelic pirbveli saukuniT daTariRebul 
areSisa da vanis Tixis WurWelze. 

2. ganxilulia pavle ingoroyvas mier amokiTxuli armazis langrisa da 
Saragasis stelis warwerebi da gamoTqmulia gansxvavebuli mosazrebebi. 
dazustebulia am warwerebis Sesrulebis TariRi. 

 

 
 

. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

maia niniZe 

`qali – colis~ saxesTan 
dakavSirebuli konceptebi 
akaki wereTlis TxzulebebSi 

 

IX saerTaSoriso 
samecniero simpoziumi _ 
tradicia da 
Tanamedrove mwerloba 
(mieZRvna akaki 
wereTlis 
gardacvalebidan asi 
wlisTavs), 23-25 
seqtemberi, SoTa 
rusTavelis qarTuli 
literaturis 
instituti 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

moxsenebaSi warmodgenili iyo akaki wereTlis biografiuli detalebis 
anarekli mis Semoqmedebaze da, fsiqoanalizis Teoriis safuZvelze, 
gakeTebuli iyo daskvna, rom tradiciulisagan gansxvavebuli aRqma da 
midgomebi swored personalur biografiaSi SeiZleba vipovoT.  

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

2 
 

maia niniZe erovnuli identobis 
koncefcia da evropuli 
gamocdileba ilia WavWavaZis 
nawerebSi 

saerTaSoriso 
samecniero konferencia 
migraciuli procesebi 
da identobaTa 
translacia, 15-18 
oqtomberi, Tsu 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

moxsenebaSi saubari iyo qarTuli identobis ilia WavWavaZiseul xedvaze, 
gaanalizebuli iyo mniSvnelovani amonaridebi misi nawerebidan da mis mierve 
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moxmobili Sedarebebi evropul gamocdilebasTan. 

 

IV. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetisა da grantebis gareSe  
Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro  

(ucxouri granti) 

1 
 
 

xelosnoba da 
samewarmeo unarebi 
saqarTveloSi – 
tradicia, istoria, 
kultura 

maia niniZe maia niniZe, 
qeTevan niniZe, 
Tamar janaSia 

germaniis 
saerTaSoriso 

TanamSromlobis 

organizacia (GIZ) 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 
Sedegebi (qarTul enaze) 

profesiuli saswavleblebis moswavleebisaTvis momzadda da gamoica wigni 
`xelosnoba da samewarmeo unarebi saqarTveloSi – tradicia, istoria, 
kultura~, romelsac daerTo winasityvaoba da komentarebi. masala aseve 
iTargmna da gamoica inglisur enaze. 

 
 

 

1. publikaciebi: 

ა) saqarTveloSi 
saxelmZRvaneloebi 
 

# 
avtori/avtorebi 

რედაქტორი 

saxelmZRvanelos 
saxelwodeba 

gamocemis adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 თავზარაშვილი 

კახაბერ 

რედ. ნანა ფრუიძე 

რაოდენობრივი 

კვლევის მეთოდების 

საფუძლები 

 

 

 

საქართველოს 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა, თბ., 

2015 

198 

 

 

 

wigni gankuTvnilia aramaTematikuri da arasainJinro specialobis studentebisTvis. 
wignis mizania, studentebi daeuflon profesiuli saqmianobisaTis saWiro 
maTematikuri codnis safuZlebs da ganimtikcon Sesabamisi maTematikuri unarebi 
unarebi. wignSi ganxilulia simravleebi, ricxvebi da matze moqmedebebi, grafikebi 
da funqciebi, wrfivi da kvadratuli gantolebebi, martivi matematikri modelebi da 
am modelebis gamoyenebis praqtikuli magaliTebi, ricxvTa mimdevrobebi, 
procentebi, finansuri maTemetikis safuZlebi (martivi da rTuli procentebi), 
statistikis safuZlebi, monacemTa statistikuri da grafikuli analizis meTodebi, 
kombinatorikisa da albaTobis Teoriis safuZlebi. Teoriuli masalis ukeT 
asaTviseblad yovel TeasTan dakavSirebiT ganxilulia praqtikuli amocanebi. 

saxelmZRvanelo daexmareba studenets saWiroebis SemTxvevaSi efeqturad gamoiyenos 
kvlevis raodenobrivi meTodebi. 
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wignis Sedgenisas gaTaliswinebui iyo  ABE (Association of Busuness Executives) 
biznesis saerTaSoriso saserTifikato kursis (raodenobrivi meTodebis safuZlebi) 
moTxovnebi. ABE diplomi aRiarebulia didi britaneTisa da evropis yvela wamyvani 
universitetis mier da gankuTvnilia biznesis sferoSi moRvawe an biznesiT 

dainteresebuli pirebisaTis. wignSi gamoyenebuliaPrecalculus (6-th Edition) by Michael 
Sullivan, 2013-is masalebi. 

krebulebi 
 

# 
avtori/avtorebi 

შემდგენლები 

krebulis 
saxelwodeba 

gamocemis adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ჯულიეტა გაბოძე 

მაკა ელბაქიძე 

 ირმა რატიანი  

ნანა ფრუიძე 

როსტომ ჩხეიძე 

 

 

 

nana fruiZe, 

naTela Citauri, 

maia arvelaZe, 

lamara SavguliZe, 

manana kvataia, 

ქეთევან ნინიძე 

 

 

 

აკაკი წერეთელი 

რჩეული თხზულებანი 

ერთ ტომად 

 

 

 

 

 

აკაკი წერეთლის 

თხულებათა სრული 

კრებულის  

VI,VII,VIII,IX,X 

ტომები 

თბილისი,  
gamomcemloba 

საქართველოს მაცნე 

 

 

 

 

 

თბილისი,  
gamomcemloba 

საქართველოს მაცნე 

484 

 

 

 

 

 

 

 

t. VI  - 412გვერდი 

t. VII - 390 გვერდი 

t. VIII - 590გვერდი 

t. IX - 493გვერდი 

t. X - 310 გვერდი 

VI-VII ტომი:  აკაკი წერეთლის მხატვრული პროზა 1863-1912; 

VIII ტომი: დრამატული ნაწერები; 

IX ტომი: თარგმნილი და გადმოკეთებული თხზულებები;  

X ტომი: თარგმნილი დრამატული თხზულებები 

 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, Jurna-
lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ფრუიძე ნანა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სატირა აკაკი წერეთლის 

პუბლიცისტიკაში 

 

 

სიმპოზიუმის მასალები 

IX საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი, 

„ლიტერატურათმცოდეობის 

თანამედროვე 

პრობლემები“, 
ტრადიცია და თანამედროვე 

23-25 სექტემბერი, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი 
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2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

ფრუიძე ნანა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფრუიძე ნანა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფრუიძე ნანა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნანა ფრუიძე 

 

 

 

 

 

 

 

მწერლობა 

 

 აკაკი სხვა რაკურსით 

აკაკი წერეთლისადმი 

მიძღვნილი 

სამეცნიერო 

კონფერენციის 

მასალები; 

 

 

 

აკაკი წერეთლის მოთხრობა 

„ის“ - ისტორიულ-

ლიტერატურული 

საკითხები. 

         საქართველოს 

უნივერისტეტის VII 

ყოველწლიური 

კონფერენციის მასალები 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებებში. 

 

აკაკი წერეთლის წერილები - 

მგოსნის სულის სარკე  

 

აკაკი წერეთლის 

დაბადებიდამ 175-ე და 

გარდაცვალებიდან მე-100 

წლისთავისადმი 

მიძღვნილი ეროვნული 

სამეცნიერო კონფერენციის 

მასალები      

 

 

 

 

 

დამატებითი 

მასალები ილია ჭავჭავაძის 

თხზულებათა სრული  

კრებულის (ოცტომეული) 

VIII-XIV ტომებიდან 

ახალი  ტექსტოლოგიური  

კვლევების #2  ელ. 

ბიულეტენში 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 ივნისი, 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 მაისი, 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22-23 იქტომბერი, 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://textologi.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 

გორი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქუთაისი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://textologi.blogspot.com/
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6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნანა 

ფრუიძე:         

დამატებითი 

მასალები ილია ჭავჭავაძის 

თხზულებათა სრული  

კრებულის (ოცტომეული) 

XV-XVIII ტომებიდან 

ახალი  ტექსტოლოგიური  

კვლევების  #3 ელ. 

ბიულეტენი 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://textologi.blogspot.com. 

1. satirisa da iumoris gamovlena akaki wereTlis mxatvrul qmnilebebSi met-naklebi 
sisruliT Seswavlilia, magram am kuTxiT dRemde praqtikulad daumuSavebelia poetis 

publicisturi memkvidreoba. teqstebis Seswavlam gamoavlina, rom mxatvrul da publicistur 

qmnilebebSi dadasturebuli satirul-iumoristul pasaJebi msgavsebasTan erTad saintereso 

gasxvavebasac avlenen. rogorc  mosalodneli iyo, akakis publicistikis am kuTxiT gaazrebam 

dagvanaxa, rom mis satiras am SemTxvevaSic konkretul-istoriuli mizandasaxuleba gaaCnia da 

mwerlis toni sazogadoebrivi mniSvnelobis sakiTxebTan dakavSirebiT, rogorc yovelTvis, 

piruTvneli da ukompromisoa.  

2. „აკაკი სხვა რაკურსით“ 

აკაკი წერეთლის ცხოვრების ბევრი ნიუანსი ჯერ კიდევ არაა სრულყოფილად გაშუქებული. 

წყაროებში ხშირად შესაძლებელია სრულიად ურთიერთგამომრიხავი შეფასებების ამოკითხვა. 

ჩვენი თაობის მეცნიერების ერთ-ერთ მთავარ ამოცანად ამ უდიდესი შემოქმედის ცხოვრებისა და 

მოღვაწეობის პირუთვნელი ასახვა და შეფასება უნდა მივიჩნიოთ. 

3. „აკაკი წერეთლის მოთხრობა „ის“ - ისტორიულ-ლიტერატურული საკითხები“. 

აკაკი წერეთლის მოთხრობა „ის“ წლების მანძილზე დაუმთავრებელ თხზულებად ითვლებოდა, 

რადგან მწერალს  არასოდეს გამოუქვეყნებია. ამის გამო ეს ქმნილება ყოველთვის იბეჭდებოდა 

დამატებაში. ტექსტის ხელნაწერის შესწავლის საფუძველზე მივიჩნიეთ, რომ ნაწარმოები 

დასრულებულია და მისი დაუბეჭდავობა სრულიად სხვა ფაქტორებით არის ასახსნელი.  

4. „აკაკი წერეთლის წერილები - მგოსნის სულის სარკე“. 

მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პირადი მიმოწერა ყოველთვის იწვევდა მკვლევართა ცხარე 

ინტერესს, რადგან ეპისტოლური მემკვიდრეობა ერთ-ერთი ყველაზე უტყუარი წყაროა 

შემოქმედის ბიოგრაფიის ამა თუ იმ დეტალისა თუ ეპოქალური მნიშვნელობის ფაქტების შესახებ 

სარწმუნო ინფორმაციის მოსაპოვებლად. აკაკი წერეთლის ეპისტოლური მემკვიდრეობის კვლევა 

სრულიად ახლებურად წარმოაჩენს არა მარტო პოეტის ბიოგრაფიას, არამედ მის სულიერ 

სამყაროსაც.  დღეს თქვენს ყურადღებას მივაპყრობთ რამდენიმე ისეთ ასპექტს, რომელთა შესახებ 

ვერასოდეს შევიტყობდით, რომ არა აკაკის პირადი წერილები. 

5. დამატებითი მასალები ილია ჭავჭავაძის თხზულებათა სრული  კრებულის (ოცტომეული) VIII-

XIV ტომებიდან 

1987 წლის მატიანეში ნაწილობრივაა შეტანილიდასახელებული გამოცემის დამუშავებულ 

ტომებში  წარმოდგენილი  მასალა, უხვადგამოვლინდა მონაცემები, რომლებიც აღნუსხული არ 

აღმოჩნდა; ხსენებული მასალა   წინასწარ შემუშავებული პრინციპების მიხედვით 

განლაგდა  ახალ ელექტრონულ გამოცემაში. გამოვლინდა 4 ათეულზე მეტი ისეთი ჩანაწერი, 

რომელთა დაბეჭდვის შესახებ (ცხადია, პირველი პუბლიკაციის შემდგომ) ინფორმაცია არ 

არსებობდა. რიგ შემთხვევაში მატიანეში არასწორად იყო მითითებული პუბლიკაციასთან 

დაკავშირებული ინფორმაცია (მაგ. თხზულებათა სრული კრებული გამოცემის წელი ან ტომის 
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რიგითი ნომერი). ჩვენ ყველა მსგავსი შემთხვევა გადავამოწმეთ და როგორც კორექტურული 

შეცდომა - გავასწორეთ.  საანგარიშო პერიოდში დამუშავებული პუბლიცისტური წერილების 

შესწავლისას გამოვლინდა ორი ახალი ფაქტი ილია ჭავჭავაძის ბიოგრაფიდან. კ 

6. დამატებითი მასალები ილია ჭავჭავაძის თხზულებათა სრული  კრებულის (ოცტომეული) XV-

XVIII ტომებიდან 

არსებითი სიახლეა XV ტომში დაბეჭდილი პუბლიცისტური წერილების აღნუსხვა და მატიანეში 

შეტანა. ხსენებული ტომი დაიბეჭდა 2007 წელს და მასში შევიდა ბოლო წლების ტექსტოლოგიური 

კვლევების შედეგად გამოვლენილი ის პუბლიცისტური წერილები, რომელთა ატრიბუცია 

საბოლოოდ დადგენილი არ არის. ტომი მოიცავს 1879-1904 წლებში შექმნილ 170 წერილს. 

თემატური თვალსაზრისით ეს წერილები ძალზე მრავალფეროვანია: ისტორია, რელიგია, 
არქეოლოგია, პოლიტიკა, ეროვნული საკითხი და სწავლა-განათლება,  ადმინისტრაცია და 
ადგილობრივი მმართველობა, სოციალური საკითხები და ინფრასტრუქტურა, სოფლის მეურნეობა, 
პრესა, ეთიკა,სამართალი, ჯანმრთელობა, მედიცინა, კულტურა, ქართული ენის საკითხები, 
საზღვარგარეთის ამბები  და ა.შ. თითოეული თემატური ჯგუფი, თავის მხრივ, ძალზე საინტერესო 

საკითხებზე შექმნილ სტატიებს აერთიანებს, რომელთა გაცნობა  მნიშვნელოვანია ილია ჭავჭავაძის 

შემოქმედებითი მემკვიდრეობის სრულყოფილად შესასწავლად. ასევე მნიშვნელოვანი სიახლეა 

მატიანის შევსება პირადი წერილების  წყაროების შესახებ არსებული ინფორმაციით. 

აბსოლუტურად ყველა ტექსტს დავურთეთ მონაცემები ხელნაწერი თუ ნაბეჭდი წყაროს არსებობის 

შესახებ. ამასთან, სადაც ეს შესაძლებელი იყო,  დაზუსტდა, ხელნაწერი წყარო ავტოგრაფია თუ 

ასლი;       
 
 
 

 
krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

ჯულიეტა გაბოძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მაია არველაძე 

 

სიმპოზიუმის 

მასალები 

IX საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი, 

„ლიტერატურათმცოდ

ეობის 

თანამედროვე 

პრობლემები“, 
ტრადიცია და 

თანამედროვე 

მწერლობა (სიმპოზიუ

მი 

მიეძღვნა 

აკაკი წერეთლის 
გარდაცვალებიდან 

100 
წლისთავს)წლისთავს) 

2015 წ., 23-25 

სექტემბერი, თბილისი 

 

 

 

 

სიმპოზიუმის 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ელისაბედ 

ზარდიაშვილი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ელისაბედ 

ზარდიაშვილი 

მასალები 

IX საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი, 

„ლიტერატურათმცოდ

ეობის 

თანამედროვე 

პრობლემები“, 
ტრადიცია და 

თანამედროვე 

მწერლობა (სიმპოზიუ

მი 

მიეძღვნა 

აკაკი წერეთლის 
გარდაცვალებიდან 

100 წლისთავს) 2015 წ., 

23-25 სექტემბერი, 

თბილისი 

 

 

სიმპოზიუმის 

მასალები 

IX საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი,  

„ლიტერატურათმცოდ

ეობის 

თანამედროვე 

პრობლემები“, 
ტრადიცია და 

თანამედროვე 

მწერლობა (სიმპოზიუ

მი 

მიეძღვნა 

აკაკი წერეთლის 
გარდაცვალებიდან 

100 
წლისთავს)წლისთავს) 

2015 წ., 23-25 

სექტემბერი, თბილისი 

 

 

აკაკი წერეთლის 

დაბადებიდან 175 და 

გარდაცვალებიდან 

100 წლისთავისადმი 

მიძღვნილი 

სამეცნიერო 

კონფერენცია „აკაკი 

და საქართველო“, 2015 

წ., 17 ოქტომბერი, 

ხაშური 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ibeWdeba 
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                                                                anotaciebi qarTul enaze  

1. აკაკის უცნობი პუბლიცისტური წერილები:   

      მოხსენება შეეხებოდა აკაკის თხზულევათა აკადემიურ გამოცემაში პუბლიცისტური 

წერილების ბეჭდვის პრინციპებს, აკაკის პუბლიცისტიკის თავისებურებებსა და კონკრეტულად 
ramdenime ucnob publicistur werils  mag: “fiqrebi evropaSi”, “ruseTTan 
urTierTobis Sesaxeb”, “imereTis gadawva moZraobis dros”, “somxebi da Cven”, “Zveli 
naSTebi” da sxv. 

 

2. akaki wereTeli erovnuli tradiciebis sadarajoze da `svanebis saqmeSi~: 

      მოხსენება შეეხო აკაკი წერეთლის მიერ მოპოვებულ zepirsityvierebis nimuSebში, 

xalxur zRaprebsa Tu gamonaTqvamebSi im gansxvavebul niSan-Tvisebebs, rაც mxolod 
qarTul tradiciebisTvis iyo damaxasiaTebeli. Tavis nawerebsa Tu gamosvlebSi a. 
wereTeli aRwerda saqarTvelos ama Tu im kuTxisTvis damaxasiaTebel tradiciebs. 
1875-1876 wlebis svaneTis SeiaraRebuli ajanyebis gamo q. quTaisSi 1876 wlis 1 
dekembers gamarTul sasamarTlo procesze ajanyebulTa damcvelad 

gamoსულიAmgosnis sityvaმ Tavisufali svaneTis fenomenis, svani adamianis xasiaTsa 

da tradiciebs Seსახებ damnaSaveebs Seumsubuqa sasjeli. 

 

1. „აკაკის თვიური კრებული“ და ხალხური ზეპირსიტყვიერება“: 

მოხსენება შეეხო აკაკი წერეთლის ღვაწლს ქართული ფოლკლორის წინაშე. პოეტმა 1897 წელს 

დაარსა ჟ. „აკაკის თვიური კრებული“, რომელშიც სისტემატიურად იბეჭდებოდა ხალხური 

სიტყვიერების ნიმუშები. ამ ნიმუშებით დღესაც შეიძლება ფოლკლორული ტომების 

გამდიდრება. ჟურნალმა და ფონდმა რამდენიმე წელი იარსება და ფასდაუდებელი ამაგი 

დასდო ქართული ხალხური სიტყვიერების შეკრების, პოპულარიზაციისა და გადარჩენის 

საქმეს. 

2. „აკაკი და ქართული ტრადიციები“: 

მოხსენება შეეხო აკაკის დამსახურებას ქართული ტრადიციების შენარჩუნებასა და 

განვითარებაში. პოეტმა მრავალი პუბლიცისტური წერილი მიუძღვნა ამ თემას და მათში 

აანალიზებდა ტრადიციათა დრომოჭმულსა და პროგრესულ მხარეებს. 

 

 
 
 

samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 
 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

ჯულიეტა გაბოძე  
 

 

 

 

 

 

ჯულიეტა გაბოძე 

 

 

 

 

 

აკაკი წერეთლის 

თხზულებათა აკადემიური 

ოცტომეულის სიახლეები 

 

 

აკაკის უცნობი 

პუბლიცისტური წერილები   

 

 

 

 

 

 

საერთაშორისო  სამეცნიერო 

კონფერენციზე „აკაკი და მისი 

ეპოქა“ ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის  თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

(2015 წლის22-24 ივნისი)   
 

„ლიტერატურათმცოდნეობის 

თანამედროვე პრობლემები“, 
ტრადიცია და თანამედროვე 

მწერლობა (სიმპოზიუმი 
მიეძღვნა 

აკაკი წერეთლის 
გარდაცვალებიდან 
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3. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

ჯულიეტა გაბოძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ჯულიეტა გაბოძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

ჯულიეტა გაბოძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მაია არველაძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ელისაბედ ზარდიაშვილი 

 

 

 

 

 

აკაკის ეპისტოლური 

მემკვიდრეობა_ეპოქის 

მაჯისცემა 

 

  

 
 
„აკაკისა და იაკობის 
ფენომენი“ 
  

 

 

 

 

აკაკის კორპუსი         

 

 

 

 

 

 
Aakaki wereTeli 

erovnuli tradiciebis 
sadarajoze da `svanebis 

saqmeSi~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„აკაკის თვიური 

კრებული“ და ხალხური 

ზეპირსიტყვიერება“ 

 

 

 

 

 

 

 

„აკაკი და ქართული 

ტრადიციები“ 

 

100 წლისთავს) 
2015 წლის  
23-25სექტემბერი. თბილისი 

 

 

აკაკი წერეთლის დაბადებიდან 

175-ე და გარდაცვალებიდან 

მე-100 წლისთავისადმი 

მიძღვნილი ეროვნულ 

სამეცნიერო კონფერენცია, 22 

ოქტომბერი, 2015წ; ქუთაისი 
 

 

 

იაკობ გოგებაშვილის 

დაბადების 

100 წლისთავისადმი 

მიძღვნილ კონფერენცია, თსუ, 

27 ოქტომბერი, 2015 წ. 

თბილისი 

 

 

 

დიგიტალური ჰუმანიტარია 

ენისა და კულტურის 

ელექტრონული 

დოკუმენტირება 

ბათუმის მე-4 საერთაშორისო 

სკოლა ფრანკფურტის გოეთეს 

სახ. უნივერსიტეტი. 24 

აგვისტო-2 სექტემბერი 2015 

წელი, ბათუმი 

 

 

 

IX საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი, 

„ლიტერატურათმცოდნეობის 

თანამედროვე პრობლემები“, 
ტრადიცია და თანამედროვე 

მწერლობა (სიმპოზიუმი 
მიეძღვნა 

აკაკი წერეთლის 
გარდაცვალებიდან 

100 წლისთავს) 
2015 წლის  
23-25სექტემბერი. თბილისი 

 

 

IX საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი, 
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8 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  

 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ელისაბედ ზარდიაშვილი 

 

 

 

 

 

 

 

ნანა  ფრუიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნანა  ფრუიძე 

 

 

 

 

 

ნანა  ფრუიძე 

 

 

 

 

 

 

 

ნანა  ფრუიძე 

             

 

 

სატირა აკაკი წერეთლის 

პუბლიცისტიკაში       

 

 

 

 

 

 

აკაკი სხვა რაკურსით 

 

 

 

აკაკი წერეთლის მოთხრობა 

„ის“ - ისტორიულ-

ლიტერატურული საკითხები. 

          

 

აკაკი წერეთლის წერილები - 

მგოსნის სულის სარკე       

„ლიტერატურათმცოდნეობის 

თანამედროვე პრობლემები“, 
ტრადიცია და თანამედროვე 

მწერლობა (სიმპოზიუმი 
მიეძღვნა 

აკაკი წერეთლის 
გარდაცვალებიდან 

100 წლისთავს) 
2015 წლის  
23-25სექტემბერი. თბილისი 

 

 

 

 

აკაკი წერეთლის დაბადებიდან 

175 და გარდაცვალებიდან 

100 წლისთავისადმი 

მიძღვნილი სამეცნიერო 

კონფერენცია „აკაკი და 

საქართველო“, 2015 წ., 17 

ოქტომბერი, ხაშური 

 

 

 

IX საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი, 

„ლიტერატურათმცოდნეობის 

თანამედროვე პრობლემები“, 
ტრადიცია და თანამედროვე 

მწერლობა (სიმპოზიუმი 
მიეძღვნა 

აკაკი წერეთლის 
გარდაცვალებიდან 

100 წლისთავს) 
2015 წლის  
23-25სექტემბერი. თბილისი 

 

აკაკი წერეთლისადმი 

მიძღვნილი 

სამეცნიერო 

კონფერენცია; 

20 ივნისი, 2015, გორი 

 

 

საქართველოს 

უნივერისტეტის VII 

ყოველწლიური კონფერენცია 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. 

30 მაისი, 2015, თბილისი. 
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აკაკი წერეთლის დაბადებიდამ 

175-ე და გარდაცვალებიდან 

მე-100 წლისთავისადმი 

მიძღვნილი ეროვნული 

სამეცნიერო კონფერენცია. 22-

23 ოქტომბერი, 2015, ქუთაისი. 

1. აკაკი წერეთლის თხზულებათა აკადემიური ოცტომეულის სიახლეები 

საკონფერენციო მოხსენება ეხებოდა იმ თანამედროვე მეცნიერულ პრინციპებს, 

რომელთაც ეფუძნება ეს გამოცემა და წარმოდგენილი იყო ის სიახლეები, რომლებითაც 

გამდიდრებულია აკადემიური ოცტომეული. სახელდობრ: ათობით უცნობი და 

ნაკლებად ცნობილი ლექსი,   აკაკის უცნობი პოემა,პუბლიცისტური წერილები და 

სრულიად უცნობი  დოკუმენტური მასალები და აკაკის   პირადი წერილები (მათ 

შორის,  წერილები ცოლ-შვილთან და ტასო მაჩაბელთან), რომლებიც თხზულებათა 

ოცტომეულში პირველად გამოქვეყნდება. 

2.  აკაკის უცნობი პუბლიცისტური წერილები   

მოხსენება შეეხებოდა აკაკის თხზულევათა აკადემიურ გამოცემაში პუბლიცისტური წერილების 

ბეჭდვის პრინციპებს, აკაკის პუბლიცისტიკის თავისებურებებსა და კონკრეტულად ramdenime 
ucnob publicistur werils  mag: “fiqrebi evropaSi”, “ruseTTan urTierTobis 
Sesaxeb”, “imereTis gadawva moZraobis dros”, “somxebi da Cven”, “Zveli naSTebi” da 
sxv. 

3. აკაკის ეპისტოლური მემკვიდრეობა_ეპოქის მაჯისცემა 

მოხსენებაში საუბარია  ახალ აკადემიურ გამოცემაში ეპისტოლური მემკვიდრეობის გამოცემის 

თანამედროვე პრინციპებზე: განსხვავებით წინა გამოცემებისაგან, აკადემიურ ოცტომეულში 

წერილები განლაგებული იქნება ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით და არა ადრესატთა 

მიხედვით, რაც საშუალებას მისცემს მკითხველს უკეთ შეიგრძნოს  მწერლის ეპოქის 

მაჯისცემა. 

4.  „აკაკისა და იაკობის ფენომენი 
აკაკი წერეთლის ახლადგამოვლენილი წერილების მიხედვით,  საუბარია იაკობ გოგებაშვილისა 

და აკაკი წერეთელის ურთიერთობაზე და ახსნილია მათი  ფენომენი. 

5.საზაფხულო სკოლის მსმენელთათვის მომზადდა  მოხსენება „აკაკის კორპუსის სათავეებთან“ 

პრეზენცაციაზე წარმოდგენილ იქნა ის მასალა (ხელნაწერები და ნაბეჭდი ტექსტები), რომლებიც 

საფუძვლად დაედება აკაკის კორპუსს. 

6. Aakaki wereTeli erovnuli tradiciebis sadarajoze da `svanebis saqmeSi~ 

მოხსენება შეეხო აკაკი წერეთლის მიერ მოპოვებულ zepirsityvierebis nimuSebში, xalxur 

zRaprebsa Tu gamonaTqvamebSi im gansxvavebul niSan-Tvisebebs, rაც mxolod qarTul 
tradiciebisTvis iyo damaxasiaTebeli. 1875-1876 wlebis svaneTis SeiaraRebuli 
ajanyebis gamo q. quTaisSi 1876 wlis 1 dekembers gamarTul sasamarTlo procesze 

ajanyebulTa damcvelad gamoსულიAmgosnis sityvaმ Tavisufali svaneTis fenomenis, 

svani adamianis xasiaTsa da tradiciebs Seსახებ damnaSaveebs Seumsubuqa sasjeli. 

7. „აკაკის თვიური კრებული“ და ხალხური ზეპირსიტყვიერება“ 

მოხსენება შეეხო აკაკი წერეთლის ღვაწლს ქართული ფოლკლორის წინაშე. პოეტმა 1897 წელს 

დაარსა ჟ. „აკაკის თვიური კრებული“, რომელშიც სისტემატიურად იბეჭდებოდა ხალხური 

სიტყვიერების ნიმუშები. ამ ნიმუშებით დღესაც შეიძლება ფოლკლორული ტომების 

გამდიდრება. ჟურნალმა და ფონდმა რამდენიმე წელი იარსება და ფასდაუდებელი ამაგი 

დასდო ქართული ხალხური სიტყვიერების შეკრების, პოპულარიზაციისა და გადარჩენის 

საქმეს. 

8. „აკაკი და ქართული ტრადიციები“ 

მოხსენება შეეხო აკაკის დამსახურებას ქართული ტრადიციების შენარჩუნებასა და 
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განვითარებაში. პოეტმა მრავალი პუბლიცისტური წერილი მიუძღვნა ამ თემას და მათში 

აანალიზებდა ტრადიციათა დრომოჭმულსა და პროგრესულ მხარეებს. 

 

9. „სატირა აკაკი წერეთლის პუბლიცისტიკაში“ 

მოხსენება შეეხო satirisa da iumoris gamovlenaს akaki wereTlis mxatvrul qmnilebebSi. 

აღინიშნა, რომ am kuTxiT dRemde praqtikulad daumuSavebelia poetis publicisturi 

memkvidreoba. ითქვა, თუ რა gamoavlina teqstebis Seswavlam: mxatvrul da publicistur 

qmnilebebSi dadasturebuli satirul-iumoristul pasaJebi msgavsebasTan erTad saintereso 

gasxvavebasac avlenen. rogorc  mosalodneli iyo, akakis publicistikis am kuTxiT gaazrebam 

dagvanaxa, rom mis satiras am SemTxvevaSic konkretul-istoriuli mizandasaxuleba gaaCnia da 

mwerlis toni sazogadoebrivi mniSvnelobis sakiTxebTan dakavSirebiT, rogorc yovelTvis, 

piruTvneli da ukompromisoa.  

10. „აკაკი სხვა რაკურსით“ 

მოხსენება შეეხო აკაკი წერეთლის ცხოვრების  ნიუანსებს, რომლებიც ჯერ კიდევ არაა 

სრულყოფილად გაშუქებული. წყაროებში ხშირად შესაძლებელია სრულიად 

ურთიერთგამომრიცხავი შეფასებების ამოკითხვა. ჩვენი თაობის მეცნიერების ერთ-ერთ 

მთავარ ამოცანად ამ უდიდესი შემოქმედის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის პირუთვნელი ასახვა 

და შეფასება უნდა მივიჩნიოთ. 

11. „აკაკი წერეთლის მოთხრობა „ის“ - ისტორიულ-ლიტერატურული საკითხები“. 

მოხსენება შეეხო აკაკი წერეთლის მოთხრობას „ის“. ეს ნაწარმოები წლების მანძილზე 

დაუმთავრებელ თხზულებად ითვლებოდა, რადგან მწერალს  არასოდეს გამოუქვეყნებია. ამის 

გამო ეს ქმნილება ყოველთვის იბეჭდებოდა დამატებაში. ავხსენით, რატომ მივიჩნიეთ, რომ 

ნაწარმოები დასრულებულია და რამ გამოიწვია მისი დაუბეჭდავობა.  

12. „აკაკი წერეთლის წერილები - მგოსნის სულის სარკე“. 

მოხსენება შეეხო  აკაკი წერეთლის ეპისტოლური მემკვიდრეობის კვლევის საკითხს. 

პირადი მიმოწერის შესწავლა სრულიად ახლებურად წარმოაჩენს არა მარტო პოეტის ბიოგრაფიას, 

არამედ მის სულიერ სამყაროსაც.  გამოიკვეთა რამდენიმე ისეთი ასპექტი, რომელთა შესახებ 

ვერასოდეს შევიტყობდით, რომ არა აკაკის პირადი წერილები. 
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ზოგადი ინფორმაცია ინსტიტუტის შესახებ 
 

ანდრია რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტში ამჟამად არის ცხრა სამეცნიერო განყოფილება: 

ალგებრის, მათემატიკური ლოგიკის, გეომეტრია-ტოპოლოგიის, მათემატიკური ანალიზის, 

დიფერენციალური განტოლებების, მათემატიკური ფიზიკის, დრეკადობის მათემატიკური 

თეორიის, თეორიული ფიზიკის, ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის. 
 

2015 წლის 31 დეკემბრის მონაცემებით ინსტიტუტში ირიცხება 60 მეცნიერ-თანამშრომელი, 

მათ შორის 5 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, 1 საქართველოს 

მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, 32 ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი 

და 27 ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატია. 

 

 

2015 წელს გამოქვეყნებული და გამოსაქვეყნებლად გადაცემული ნაშრომები 

(იხ. დანართი 1) 
 

2015 წელს გამოქვეყნდა ინსტიტუტის თანამშრომელთა 84 ნაშრომი, მათ შორის 39 ნაშრომი 

იმპაქტ-ფაქორიან ჟურნალებში; გამოსაქვეყნებლად გადაეცა 58 ნაშრომი. 

 

 

საგრანტო პროექტები, რომლებიც 2015 წელს მუშავდებოდა ინსტიტუტში, ან 

ინსტიტუტის თანამშრომელთა მონაწილეობით  

(იხ. დანართი 2) 
 

2015 წელს ინსტიტუტის თანამშრომლები მონაწილეობდნენ შემდეგ საგრანტო პროექტებში: 

  შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 19  სამეცნიერო გრანტი ფუნდამენტური 

კვლევებისათვის; 

  შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 4 სამეცნიერო გრანტი უცხოეთში 

მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევებისათვის; 

  3 gრანტი უცხოური ფონდებიდან:  Volkswagen Stiftung, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Marie 

Curie's International Research Staff Exchange Scheme Grant 
 

 

სამეცნიერო მივლინებები საზღვარგარეთ 

(იხ. დანართი 3) 

 
2015 წელს შედგა ინსტიტუტის თანამშრომელთა 46 მივლინება უცხოურ სამეცნიერო 

ცენტრებში ერთობლივი სამეცნიერო კვლევების, კონფერენციებში მონაწილეობის, 

სემინარებზე მოხსენებების და ლექციების წასაკითხად.  
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ინსტიტუტის საგამომცემლო საქმიანობა 

(იხ. დანართი 4) 

 
ინსტიტუტი გამოსცემს სამ საერთაშორისო ჟურნალს: 

 ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტის შრომები (Proceedings of A. Razmadze Mathematical 

Institute) 

 საქართველოს მათემატიკური ჟურნალი (Georgian Mathematical Journal) 

 მემუარები დიფერენციალურ განტოლებებსა და მათემატიკურ ფიზიკაში (Memoirs on 

Differential Equations and Mathematical Physics) 

 

 

ინსტიტუტის მიერ ან თანამონაწილეობით ჩატარებული კონფერენციები 

 
 თსუ ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია, 14 – 18 დეკემბერი, 

თბილისი. 

 შვედურ-ქართული საერთაშორისო კონფერენცია ანალიზსა და დინამიკურ სისტემებში, 15-22 

ივლისი, თბილისი. 

 საერთაშორისო ვორკშოპი დიფერენციალურ განტოლებათა თვისებრივ თეორიაში – QUALITDE-

2015, 27-29 დეკემბერი, თბილისი. 

 ჩეხეთ-საქართველოს ვორკშოპი სასაზღვრო ამოცანებში  WBVP-2015, 26-27 იანვარი, ბრნო, 

ჩეხეთის რესპუბლიკა. 

 საერთაშორისო კონფერენცია ალბათობის თეორიასა და სტატისტიკაში 7-12 სექტემბერი, 

თბილისი. 

 Selected Topics in Theoretical High Energy Physics, 21 – 27 სექტემბერი, თბილისი. 

 Challenges in Contemporary Elementary Particle Physics and Quantum Field Theory”, International 

Conference devoted to the memory of Academician A.Tavkhelidze,  

30 ოქტომბერი - 1 ნოემბერი, თბილისი. 

 Humboldt Kolleg, 4-6 ივლისი, თბილისი. 

 International Workshop on Operator Theory and Applications (IWOTA 2015), 6-10 ივლისი, თბილისი. 

 საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VI  საერთაშორისო კონფერენცია, 12-17 ივლისი, ბათუმი.  
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განყოფილებათა ანგარიშები 

 

მათემატიკური ანალიზის განყოფილება  

სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი: ვახტანგ კოკილაშვილი  

სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: ლაშა ეფრემიძე, ალექსანდრე მესხი, შაქრო 

ტეტუნაშვილი, ეთერი გორდაძე, ალექსანდრე ხარაზიშვილი, ალექსი კირთაძე, ვახტანგ პაატაშვილი, 

ომარ ძაგნიძე 

II. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2015 წლისათვის  

დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები 

# სამუშაოს დასახელება 
სამუშაოს 

ხელმძღვანელი 
სამუშაოს შემსრულებლები 

 ინტეგრალური ოპერატორები ახალ 

ფუნქციურ სივრცეებში, გამოყენებები 

ელიფსური ტიპის დიფერენციალური 

განტოლებათა თეორიაში, ზომის თეორიისა 

და ფურიეს ანალიზის ზოგიერთი 

პრობლემა, ჰარმონიულ და ანალიზურ 

ფუნქციათა სასაზღვრო ამოცანები 

ვახტანგ 

კოკილაშვილი 

ლაშა ეფრემიძე 

ალექსანდრე მესხი 

შაქრო ტეტუნაშვილი 

ალექსანდრე ხარაზიშვილი 

ალექსი კირთაძე 

ვახტანგ პაატაშვილი 

ომარ ძაგნიძე 

ეთერი გორდაძე 

კვლევითი სამუშაოს დასრულებული ეტაპის შედეგები (ანოტაცია) 

შესწავლილია კვაზიმეტრიკულ სივრცეზე განსაზღვრული ზომის მიმართ განზოგადებული 

წილადური ინტეგრალური გარდაქმნები. დადგენილია იმ ზომების სრული დახასიათება, 

რომელთათვისაც ხსენებული ოპერატორები შემოსაზღვრულია არაერთგვაროვან სივრცეზე 

განსაზღვრულ pL  სივრცეებში. ეს შედეგი მიღებულია მოდიფიცირებული ჰარდი-ლიტლვუდის 

მაქსიმალური ოპერატორის pL  სივრცეში შემოსაზღვრულობის დადგენის კვალდაკვალ. 

დადგენილია აგრეთვე გარკვეული კლასის ინტეგრალური ოპერატორების ლორენცის სივრციდან 

მარცინკევიჩის სივრცეში შემოსაზღვრულობის აუცილებელი და საკმარისი პირობა.  

აღწერილია გრანდ ლებეგის სივრცის მეორე პარამეტრის მნიშვნელობები, რომლისთვისაც 

ადგილი აქვს პოტენციალის შემოსაზღვრულობას აღნიშნულ სივრცეებში. კერძოდ ნაჩვენებია, რომ 

ადგილი არ აქვს წილადური ინტეგრალური ოპერატორის შემოსაზღვრულობას ორ გრანდ ლებეგის 

სივრცეს შორის თუ მათი მეორე პარამეტრები ტოლია. დადგენილია  ერთწონიანი კრიტერიუმი 

პოტენციალებისათვის წონიან გრანდ ლებეგის სივრცეებში. შედეგები მიღებულია რამდენიმე წლით 

ადრე  და არსებობდა  მხოლოდ პრეპრინტის სახით.   

გამოკვლეულია აპროქსიმაციის ამოცანა ცვლადმაჩვენებლიან ლებეგის სივრცეებში ზოგადი 

წონებით. წონითი ფუნქცია აკმაყოფილებს მაკენჰაუპტის ტიპის ისეთ პირობას, რომელიც კარგად 

არის მისადაგებული ცვლადმაჩვენებლიანი ლებეგის სივრცეებისადმი. დადგენილია 

განზოგადებული სიგლუვის მოდულის შეფასება ტრიგონომეტრიული პოლინომებით საუკეთესო 

მიახლოებით ისეთ სივრცეში, რომლის ცვლადი მაჩვენებელი ნაკლებია გამოსავალი სივრცის 

მაჩვენებელზე. 

დადგენილია ბერნშტეინის უტოლობის ტიპის უტოლობა ტრიგონო¬მეტ¬რიული პოლინომის 

წილადური წარმოებულისათვის და ამ უტოლობაზე დაყრდნობით ფუნქ¬ციის წილადური 

წარმოებულისათვის დამტკიცებულია ჯექსონის და შებრუნებული ტიპის უტოლობები. 
 xpL   კლასი, როცა   1min xp , არ არის ინვარიანტული შეუღლების ოპერატორის მიმართ. 
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გაცემულია პასუხი კითხვაზე: რა დამატებით პირობას უნდა აკმაყოფილებდეს ფუნქცია, რომ მისი 

შეუღლებული იმავე კლასის ფუნქცია აღმოჩნდეს?  xpL  კლასის (   1min xp ) ფუნქციების 

განზოგადებული სიგლუვის მოდულისათვის დადგენილია ზიგმუნდის უტოლობის ტიპის 

უტოლობა, რის საფუძველზეც აღმოჩენილია ზემოხსენებული კლასის ქვეკლასი, რომელიც 

ინვარიანტულია შეუღლებული ოპერატორის მიმართ. 

შემოღებულია მრავლადბმულ არეში სმირნოვის კლასების ერთი შესაძლო ვარიანტი. 

დადგენილია ამ კლასებისათვის ცალადბმულ არეებში ცნობილი შედეგების განზოგადებანი. 

გამოკვლეულია კოშის ტიპის ინტეგრალთა აღნიშნული კლასებისადმი მიკუთვნების  საკითხი. 

განხილულია ადიტიური ფუნქციების თვისებები ზომის თეორიის თვალსაზრისით. კერძოდ, 

დადგენილია, რომ არსებობს ადიტიური ფუნქცია, რომელიც აბსოლუტურად არაზომადია ლებეგის 

ზომის ყველა იმ გაგრძელებათა კლასის მიმართ, რომლებიც ინვარიანტულნი არიან ძვრების მიმართ. 

აგრეთვე დადგენილია, რომ არსებობს ადიტიური ფუნქცია, რომლის გრაფიკიც არის მასიური 

სიმრავლე ნამრავლი ზომის მიმართ.   

მრავალგანზომილებიანი ევკლიდური სივრცისათვის შესწავლილია ჩახაზული და შემოხაზული 

ამოზნექილი მრავალწახნაგების კომბინატორული სტრუქტურა მათი სხვადასხვა განზომილების 

წახნაგების ტერმინებში. კერძოდ, ნებისმიერი ჩახაზული ამოზნექილი მრავალწახნაგისათვის 

დადგენილია მისი კომბინატორული სტრუქტურის მჭიდრო კავშირი შემოხაზული რადიუსის 

მნიშვნელობასთან. 

გამოკვლეულია საკითხი ნამდვილ ჰილბერტის სივრცეში მდებარე at-სიმრავლეების 

სიმძლავრეების მაქსიმუმალური მნიშვნელობის შესახებ. დამტკიცებულია, რომ აღნიშნული 

მაქსიმუმი შეიძლება იყოს სივრცის ჰილბერტის განზომილების ტოლი და აგრეთვე მას შეიძლება 

ჰქონდეს ექსპონენციალური ზრდა ამავე განზომილებასთან შედარებით.       

დამტკიცებულია ნებისმიერი არათვლადი ამოხსნადი ჯგუფის დაშლის შესაძლებლობა სამ 

თანაუკვეთ უგულებელყოფად ქვესიმრავლედ.   

განხილულია ევკლიდური სიბრტყის წერტილების ნებისმიერი გაფერადება სამ ფერად და 

გამოკვლეულია სამივე ფერის მატარებელი ისეთი სამკუთხედების არსებობის საკითხი, რომლებიც 

ეკუთვნიან წინასწარ დასახელებულ ტიპს: მახვილკუთხა, მართკუთხა, ბლაგვკუთხა, ტოლფერდა. 

ნაჩვენებია, რომ ოთხივე აღნიშნულ შემთხვევაში არსებობს კონტინუალური რაოდენობა სამივე 

ფერის მატარებელი სამკუთხედების. 

დადგენილია ფურიეს ექსპონენტური ორმაგი მწკრივის წევრობრივი ინტეგრების მართებულობა 

და მიღებული მწკრივის თანაბრად კრებადობა, რაც შეესაბამება ლებეგის თეორემას ფურიეს 

ორდინარული მწკრივებისათვის (1910 წელი). დადგენილია ინტეგრებული მწკრივის შემადგენელ 

მწკრივებად დაშლის მართებულობა და ნაპოვნია თითოეულის ჯამი. ამასთან ერთად, მოცემულია 

განუსაზღვრელი ორმაგი ინტეგრალის თითოეული ცვლადის მიმართ პერიოდულობის აუცილებელი 

და საკმარისი პირობები, როგორც ფურიეს კოეფიციენტებით ისე ინტეგრალით. 

შრომაში დადგენილია კვატერნიონული ფუნქციის H -წარმოებულის არსებობის აუცილებელი 

და საკმარისი პირობები, იმავე ფუნქციის დიფერენციალის (ნამდვილ ცვლადთა ნაკრების მიმართ) 

მეშვეობით. 

განხილულია წრფივი შეუღლების სასაზღვრო ამოცანა უბენ-უბან უწყვეტი კოეფიციენტით    და 

თავისუფალი წევრით Lp(.)-იდან.საძიებელი   ამოხსნა წარმოიდგინება კოშის ტიპის ინტეგრალით 

სიმკვრივით Lp(.)-იდან.  წირი არის კარლესონის,  მხოლოდ კოეფიციენტის წყვეტის წერტილებში 

ედება დამატებითი პირობა. იწერება  ამოცანის ამონახსნი და ამოხსნადობის პირობები ცხადი სახით. 
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III. საგრანტო დაფინანსებით დამუშავებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

# პროექტის დასახელება 
დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი 

პროექტის 

შემსრულებლები 

1 

 

 

 

 

ინტეგრალური ოპერატორები 

და სასაზღვრო ამოცანები ახალ 

ფუნქციურ სივრცეებში; ფუ-

რიეს ანალიზისა და ვეივლეტე-

ბის თეორიის ახალი ასპექტები,  

(ხელშეკრულების ნომერი: D/13-

23, 2012-2015) 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

ხელმძღვანელი.  

რ. გეწაძე 

 

თანახელმძღვანელი:  

ვ. კოკილაშვილი 

ლ. ეფრემიძე 

ა.  მესხი 

შ. ტეტუნაშვილი 

ვ. პაატაშვილი 

ვ. ბუღაძე 

თ. ტეტუნაშვილი 

ი. ნანობაშვილი 

პროექტის დასრულებული ეტაპის შედეგები (ანოტაცია) 

ბანახის ფუნქციურ მესერებში წონებით გამოკვლეულია მრავლად(ნახევრად)წრფივი იმ 

ინტეგრალური გარდაქმნების ასახვის თვისებები, რომლებიც გაჩენილია კვაზიჩაზნექილი 

ფუნქციებით. ეს გარდაქმნები მოიცავენ, მაგალითად, ჰარდი-ლიტლვუდისა და წილადურ 

მაქსიმალურ ფუნქციებს, რომლებიც მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ ჰარმონიულ ანალიზში. 

დამტკიცებულია, რომ ბანახის ფუნქციურ მესერებში გარკვეული გეომეტრიული პირობით, ადგილი 

აქვს როგორც ერთწონიან, ასევე ორწონიან უტოლობებს ზემოხსენებული ოპერატორებისათვის. 

ამასთანავე, გასაშუალოებული მრავლადწრფივი ოპერატორისათვის დადგენილია ძლიერი ტიპის 

წონიანი უტოლობის მართებულობის აუცილებელი და საკმარისი პირობა. როგორც შედეგი, 

გამოყვანილია წილადური მაქსიმალური ოპერატორის შემოსაზღვრულობის ფაქტი კონკრეტულ 

ფუნქციურ სივრცეში. 

ტრიგონომეტრიული პოლინომების წარმოებულებისათვის დამტკიცებუ¬ლია ბერნშტეინის 

უტოლობის ტიპის უტოლობა ცვლადმაჩვენებლიან გრანდ ლებეგის სივრცეებში. ეს უკანასკნელი 

აერთიანებს ორ არასტანდარტულ ფუნქციურ სივრცეს: ცვლადმაჩვენებლიან ლებეგისა და გრანდ 

ლებეგის სივრცეებს. 

შესწავლილია ანალიზურ და ჰარმონიულ ფუნქციათა სმირნოვის ცვლადმაჩვენებლიანი 

კლასები, როდესაც ცვლადი მაჩვენებელი აკმაყოფილებს ლოგარითმული უწყვეტობის პირობას და 

მისი უმცირესი მნიშვნელობა ერთს უტოლდება. ამ კლასებში განზოგადებულია სმირნოვის, 

ფიხტენგოლცისა და ტუმარკინის თეორემები, რომლებიც კარგად არის ცნობილი კლასიკური 

სივრცეების შემთხვევაში. ჰარმონიულ ფუნქციათა ჰარდის ცვლადმაჩვენებლიან კლასებში ორი 

სხვადასხვა დასმით ამოხსნილია დირიხლეს ამოცანა. 

დამტკიცებულია  რისი-ტორინის თეორემა ცვლადმაჩვენებლიან  მორის სივრცეებში მოქმედი 

წრფივი ოპერატორებისათვის. ამოცანა შესწავლილია კვაზიმეტრიკულ ზომიან სივრცეში.  სივრცის 

მაჩვენებლები კვაზიმეტრიკულ ზომიან სივრცეზე განსაზღვრული ზომადი ფუნქციებია, რომლებიც 

თავისუფალია  ყოველგვარი დამატებითი ლოგარითმული პირობისაგან. 

დადგენილია ერთწონიანი და კვალის უტოლობები ერთგვაროვანი ტიპის სივრცეებზე 

განსაზღვრული მრავლადწრფივი წილადური ინტეგრალური ოპერატორებისათვის გრანდ ლებეგის 

სივრცეებში. 

ნაშრომში განხილულია  შესაძლებლობები მატრიც ფუნქციების მიახლოებით ფაქტორიზაციისა 

მათი „შეშფოთებული“ ვერსიიის მიხედვით, რომელნიც შეიძლება აღარ იყვნენ დადებითად 

განსაზღვრულნი. (არსებული მეთოდების ალგორითმიზაცია შესაძლებელია მხოლოდ დადებითად 

განსაზრვრულ შემთხვევაში). 

დადგენილია ზოგადი ფუნქციური მწკრივების ერთადერთობის სიმრავლეთა სტრუქტურა. 
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# პროექტის დასახელება 
დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი 

პროექტის 

შემსრულებლები 

2 ჰარმონიული ანალიზის, აპრო-

ქსიმაციის თეორიისა და ინტეგ-

რალურ ოპერატორთა თეორიის 

თანამედროვე პრობლემები 

ახალ ფუნქციურ სივრცეებში; 

გამოყენებები სასაზღვრო ამო-

ცანებში, (ხელშეკრულების 

ნომერი: 31/47, 2013-2016) 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

ხელმძღვანელი 

ლ. ეფრემიძე 

 

ვ. კოკილაშვილი 

ა.  მესხი 

შ. ტეტუნაშვილი 

ვ. პაატაშვილი 

ც. ცანავა 

ნ. დანელია 

პროექტის დასრულებული ეტაპის შედეგები (ანოტაცია) 

მრავლადწრფივი წილადური ინტეგრალური გარდაქმნისა და შესაბამისი მაქსიმალური 

ოპერატორებისათვის დადგენილია ორწონიანი უტოლობების მართებულობის აუცილებელი და 

საკმარისი პირობები. გამოკვლეულია ერთწონიანი და ორწონიანი ამოცანები მრავლად (ნახევრად) 

წრფივი ძლიერი წილადური მაქსიმალური ფუნქციებისათვის. სახელდობრ, ამ ოპერატორებისათვის 

დამტკიცებულია კვალის უტოლობის მართებულობის აუცილებელი და საკმარისი პირობები. 

დამტკიცებულია აგრეთვე ფეფერმან-სტეინის ტიპის უტოლობა, მიღებულია ერთწონიანი 

უტოლობის მართებულობის აუცილებელი და საკმარისი პირობები, როცა წონით ფუნქციას აქვს 

ნამრავლის სახე. ამ შედეგზე დაყრდნობით რისის ნამრავლიანგულიანი პოტენციალებისათვის 

დადგენილია შემოსაზღვრულობა ლებეგის წონიან სივრცეში. 

ი. ვეკუას აზრით განზოგადებული ანალიზური ფუნქციებისათვის გამოკვლეულია რიმანის 

სასაზღვრო ამოცანა სმირნოვის კლასებში ცვლადი მაჩვენებლებით. საკმარისად ფართო პირობებში 

სასაზღვრო წონისა და სივრცის ფუნქციური მაჩვენებლებისათვის ამოცანა ამოხსნილია სასაზღვრო 

პირობის ისეთი ზომადი კოეფიციენტებისათვის, რომელიც მიეკუთვნება სიმონენკოს 

განზოგადებულ კლასს. ეს უკანასკნელი შემოღებულია ცვლადი მაჩვენებლიანი სივრცის 

შესატყვისად. დადგენილია ამოხსნადობის პირობები და ამოხსნადობის შემთხვევაში ამონახსნები 

აგებულია ცხადი სახით. 

დადგენილია ერთწონიანი უტოლობები მრავლად(ნახევრად)წრფივი მაქსიმალური ფუნქციებისა 

და კალდერონ-ზიგმუნდის სინგულარული ინტეგრალური ოპერატორებისათვის. განხილულია 

ინტეგრალური გარდაქმნები, რომლებიც განსაზღვრულია ზომიან მეტრიკულ სივრცეებზე და წონა 

აკმაყოფილებს მაკენჰაუპტის ვექტორული ტიპის პირობას. 

განხილულია ჯერადი ფურიეს ტრიგონომეტრიული მწკრივების კრებადობისა და 

შეჯამებადობის საკითხები ახალ ფუნქციურ სივრცეებში. კლასიკური ლებეგის წონიანი 

სივრცისათვის დადგენილია, რომ არ მოიძებნება ისეთი წონითი ფუნქცია (გარკვეული 

ინტეგრალური პირობებით), რომლისთვისაც ჯერადი ტრიგონომეტრიული სისტემა წარმოადგენს 

ბაზისს შესაბამის ლებეგის წონიან სივრცეში. 

მიღებულია აუცილებელი და საკმარისი პირობები წონაზე, რომლისთვისაც გულიანი 

ოპერატორი შემოსაზღვრულია/კომპაქტურია ცვლადმაჩვენებლიან ლებეგის სივრცეებში როცა 

სივრცის მაჩვენებელი აკმაყოფილებს სუსტ ლიფშიცის პირობას (ლოგ-პირობას) როგორც 

ლოკალურად ასევე უსასრულობაში. როგორც კერძო შემთხვევა მიღებულია 

შემოსაზღვრულობის/კომპაქტურობის კრიტერიუმები ცვლადპარამეტრიანი რიმან-ლიუვილის 

ოპერატორებისათვის. გულისა და წონის ტერმინებში შეფასებულია ზემოდან და ქვემოდან მანძილი 

გულიანი ოპერატორიდან კომპაქტურ ოპერატორთა კლასამდე.  

დადგენილია დაზუსტებული მუდმივები ერთწონიან უტოლობებში ჯერადი ინტეგრალური 

ოპერატორებისათვის. კერძოდ მიღებულია ბაკლის ტიპის თეორემები ძლიერი მაქსიმალური 

ფუნქციებისა და სინგულარული და პოტენციალის ოპერატორებისათვის ნამრავლიანი გულებით. 
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ამოცანა შესწავლილია ცალმხრივი ინტეგრალური ოპერატორებისათვისაც.  

შესწავლილია რიმანის სასაზღვრო ამოცანა განზოგადებულ ანალიზურ ფუნქციათა 

ცვლადმაჩვენებლიან სმირნოვის კლასებში. დადგენილია ამოხსნადობის აუცილებელი და საკმარისი 

პირობები. ამოხსნადობის შემთხვევაში აგებულია ამოხსნები.  

ნაშრომში მოცემულია მარტივი დამტკიცება პოლინომიალური მატრიც ფუნქციის სპექტრალური 

ფაქტორიზაციის თეორემისა არასრული რანგის შემთხვევაში. ეს თეორემა გამოყენებულია ვეივლეტ 

მატრიცებისათვის შევსების ამოცანის მარტივად გადაწყვეტისთვის. 

# პროექტის დასახელება 
დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი 

პროექტის 

შემსრულებლები 

3 ზომები ალგებრულ-ტოპოლო-

გიურ სტრუქტურებზე და მათი 

გამოყენებები, 

(ხელშეკრულების ნომერი: 

FR/116/5-100/14, 2015-2018) 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

ა. კირთაძე ა. კირთაძე 

გ. ფანცულაია 

გ. გიორგაძე 

ნ. რუსიაშვილი 

მ. კინწურაშვილი 

პროექტის დასრულებული ეტაპის შედეგები (ანოტაცია) 

შესწავლილია ადიტიური ფუნქციების ზომადობის თვისებები. კერძოდ, ნაჩვენებია, რომ 

არსებობს ისეთი ნამდვილი ცვლადის ნამდვილმნიშვნელობიანი ადიტიური ფუნქცია, რომელიც 

აბსოლუტურად არაზომადია ზომათა გარკვეული კლასების მიმართ და რომლის გრაფიკის არის 

მასიური სიმრავლე. 

შესწავლილია უსასრულო-განზომილებიან მართკუთხედზე  უნიფორმულად განაწილებულ 

სასრულ სიმრავლეთა ზრდადი მიმდევრობის  თვისებების  გამოყენებით  შემუშავებულია ახალი 

მიდგომა უსასრულო-განზომილებიანი მონტე-კარლოს ინტეგრირებისათვის და მიღებულია 

უსასრულო-განზომილებიანი  გაძლიერებული ტიპის  თეორემების  მართებულობა. 

# პროექტის დასახელება 
დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი 

პროექტის 

შემსრულებლები 

4 სიმრავლეებისა და ფუნქციების 

ზომადობის ცნების ზოგიერთი 

მოდიფიკაცია და მათი 

გამოყენებები, (ხელშეკ-

რულების ნომერი: 31/25, 2013-

2016) 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

გ. ფანცულაია ა. ხარაზიშვილი 

ა. კირთაძე 

მ. ბერიაშვილი 

პროექტის დასრულებული ეტაპის შედეგები (ანოტაცია) 

შესწავლილია სიგმა-სასრულო ინვარიანტული ზომის მეტრიკული ტრანზიტულობის და 

სუსტად მეტრიკული ტრანზიტულობის თვისებები და დადგენილია მათ შორის ურთიერთკავშირი. 

შესწავლილია ყველაშესაძლო ნამდვილ რიცხვთა სივრცეში სივრცეში სხვადასხვა ტიპის ფაზური 

მოძრაობის აღწერა ორდინალური და სტანდარტული ’’ლებეგის ზომის’’ ტერმინებში. 
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IV. პუბლიკაციები 

1) საქართველოში 

სტატიები 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, Jurna-
lis/krebulis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 

ლ. ეფრემიძე და 

ი. სპიტკოვსკი 

მატრიცების სპექტრალური 

ფაქტორიზაცია შეშფოთებული 

მონაცემებით, Mem. Differential 

Equations Math. Phys. 

66 ი. ჯავახიშვილის სა-

ხელობის თბი-

ლისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

17 

2 ვ. კოკილაშვილი, 

მ. მასტილო და 

ა. მესხი 

მრავლადწრფივი მაქსიმალური 

ფუნქციები და სინგულარული 

ინტეგრალები წონიან გრანდ 

ლებეგის სივრცეებში, Proc. A. 

Razmadze Math. Inst. 

167 ი. ჯავახიშვილის სა-

ხელობის თბილი-

სის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

8 

3 ვ. კოკილაშვილი, 

მ. მასტილო და ა. 

მესხი 

მრავლადწრფივი წილადური 

ინტეგრალები წონიან გრანდ 

ლებეგის სივრცეებში, Proc. A. 

Razmadze Math. Inst. 

169 ი. ჯავახიშვილის სა-

ხელობის თბილი-

სის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

10 

4 ვ. კოკილაშვილი  ტრიგონომეტრიული პოლინო-

მებით მიახლოების შებრუნე-

ბული უტოლობები ცვლად-

მაჩვენებლიან ლებეგის წონიან 

სივრცეებში, Bull. Georgian 

National Academy of Sci. 

9 საქართველოს მეც-

ნიერებათა ეროვნუ-

ლი აკადემიის გა-

მომცემლობა 

3 

5 ნ. დანელია და ვ. 

კოკილაშვილი 

პერიოდული ფუნქციების წი-

ლადური წარმოებულების აპ-

როქსიმაცია ტრიგონომეტრიუ-

ლი პოლინომებით და შეუღ-

ლებული ფუნქციები ცვლადმა-

ჩვენებლიან ლებეგის სივრცეებ-

ში, როცა მაჩვენებლის მინი-

მუმი ერთის ტოლია, Bull. 

Georgian National Academy Sci. 

9 საქართველოს მეც-

ნიერებათა ეროვნუ-

ლი აკადემიის გა-

მომცემლობა 

5 

6 ვ. კოკილაშვილი 

და ვ. პაატაშვილი 

ანალიზურ და ჰარმონიულ 

ფუნქციათა ცვლადმაჩვენებ-

ლიანი ჰარდის კლასები, Proc. 

A. Razmadze Math. Inst. 

169 ი. ჯავახიშვილის სა-

ხელობის თბილი-

სის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

10 

7 ვ. კოკილაშვილი 

და ვ. პაატაშვილი 

განზოგადებული ანალიზური 

ფუნქციებისათვის რიმანის 

სასაზღვრო ამოცანა 

ცვლადმაჩვენებლიან სმირნო-

ვის კლასებში, Proc. A. Razmadze 

Math. Inst. 

169 ი. ჯავახიშვილის სა-

ხელობის თბილი-

სის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

23 
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8 ვ. კოკილაშვილი 

და ვ. პაატაშვილი 

ბორის ხვედელიძის 

დაბადებიდან 100 წლისთავის 

აღსანიშნავად, Proc. A. Razmadze 

Math. Inst. 

169 ი. ჯავახიშვილის სა-

ხელობის თბილი-

სის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

6 

9 ა. ხარაზიშვილი ჩახაზული და შემოხაზული 

ამოზნექილი 

მრავალკუთხედების შესახებ, 

Proc. A. Razmadze Math. Inst. 

167 ი. ჯავახიშვილის სა-

ხელობის თბილი-

სის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

6 

10 ა. ხარაზიშვილი ამოხსნადი არათვლადი 

ჯგუფის სამ უგულებელყოფად 

ქვესიმრავლედ დაყოფა, Bulletin 

of TICMI 

19 ი. ჯავახიშვილის სა-

ხელობის თბილი-

სის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

7 

11 ა. კირთაძე არაზომადი ადიტიური 

ფუნქციების შესახებ, Proc. A. 

Razmadze Math. Inst. 

 ი. ჯავახიშვილის სა-

ხელობის თბილი-

სის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

3 

12 ა. მესხი პოტენციალური 

ოპერატორების შემოსაზ-

ღვრულობის კრიტერიუმი 

გრანდ ლებეგის სივრცეებში, 

Proc. A. Razmadze Math. Inst. 

169 ი. ჯავახიშვილის სა-

ხელობის თბილი-

სის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

13 

13 ვ. პაატაშვილი ანალიზურ ფუნქციათა 

სმირნოვის კლასები ცვლადი 

მაჩვენებლებით მრავლადბმულ 

არეებში, Bull. Georgian National 

Academy of Sci. 

9 საქართველოს მეც-

ნიერებათა ეროვნუ-

ლი აკადემიის გა-

მომცემლობა 

7 

14 შ. ტეტუნაშვილი ფუნქციური მწკრივების 

ერთადერთობის სიმრავლეების 

ზოგიერთი თვისება, Bull. Geor-

gian National Academy of Sci. 

9 საქართველოს მეც-

ნიერებათა ეროვნუ-

ლი აკადემიის გა-

მომცემლობა 

3 

ანოტაციები 

1. ნაშრომში განხილულია  შესაძლებლობები მატრიც ფუნქციების მიახლოებით ფაქტორიზაციისა 

მათი „შეშფოთებული“ ვერსიიის მიხედვით, რომელნიც შეიძლება აღარ იყვნენ დადებითად 

განსაზღვრულნი. (არსებული მეთოდების ალგორითმიზაცია შესაძლებელია მხოლოდ დადებითად 

განსაზრვრულ შემთხვევაში). 

2. დადგენილია ერთწონიანი უტოლობები მრავლადწრფივი ჰარდი-ლიტლვუდისა და კალდერონ-

ზიგმუნდის ოპერატორებისათვის გრანდ ლებეგის სივრცეებში. ოპერატორები და სივრცეები 

განსაზღვრულია კვაზიმეტრიკულ ზომიან სივრცეზე ზომაზე გაორმაგების პირობით.  

3. დადგენილია ერთწონიანი და კვალის უტოლობები ერთგვაროვანი ტიპის სივრცეებზე 

განსაზღვრული მრავლადწრფივი წილადური ინტეგრალური ოპერატორებისათვის გრანდ ლებეგის 

სივრცეებში. 

4. გამოკვლეულია აპროქსიმაციის ამოცანა ცვლადმაჩვენებლიან ლებეგის სივრცეებში ზოგადი 

წონებით. წონითი ფუნქცია აკმაყოფილებს მაკენჰაუპტის ტიპის ისეთ პირობას, რომელიც კარგად 

არის მისადაგებული ცვლადმაჩვენებლიანი ლებეგის სივრცეებისადმი. დადგენილია 

განზოგადებული სიგლუვის მოდულის შეფასება ტრიგონომეტრიული პოლინომებით საუკეთესო 
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მიახლოებით ისეთ სივრცეში, რომლის ცვლადი მაჩვენებელი ნაკლებია გამოსავალი სივრცის 

მაჩვენებელზე. 

5. დადგენილია ბერნშტეინის უტოლობის ტიპის უტოლობა ტრიგონომეტრიული პოლინომის 

წილადური წარმოებულისათვის და ამ უტოლობაზე დაყრდნობით ფუნქციის წილადური 

წარმოებულისათვის დამტკიცებულია ჯექსონის და შებრუნებული ტიპის უტოლობები. 
 xpL   კლასი, როცა   1min xp , არ არის ინვარიანტული შეუღლების ოპერატორის მიმართ. 

გაცემულია პასუხი კითხვაზე: რა დამატებით პირობას უნდა აკმაყოფილებდეს ფუნქცია, რომ მისი 

შეუღლებული იმავე კლასის ფუნქცია აღმოჩნდეს?  xpL  კლასის (   1min xp ) ფუნქციების 

განზოგადებული სიგლუვის მოდულისათვის დადგენილია ზიგმუნდის უტოლობის ტიპის 

უტოლობა, რის საფუძველზეც აღმოჩენილია ზემოხსენებული კლასის ქვეკლასი, რომელიც 

ინვარიანტულია შეუღლებული ოპერატორის მიმართ. 

6. შესწავლილია ანალიზურ და ჰარმონიულ ფუნქციათა სმირნოვის ცვლადმაჩვენებლიანი კლასები, 

როდესაც ცვლადი მაჩვენებელი აკმაყოფილებს ლოგარითმული უწყვეტობის პირობას და მისი 

უმცირესი მნიშვნელობა ერთს უტოლდება. ამ კლასებში განზოგადებულია სმირნოვის, 

ფიხტენგოლცისა და ტუმარკინის თეორემები, რომლებიც კარგად არის ცნობილი კლასიკური 

სივრცეების შემთხვევაში. ჰარმონიულ ფუნქციათა ჰარდის ცვლადმაჩვენებლიან კლასებში ორი 

სხვადასხვა დასმით ამოხსნილია დირიხლეს ამოცანა. 

7. ი. ვეკუას აზრით განზოგადებული ანალიზური ფუნქციებისათვის გამოკვლეულია რიმანის 

სასაზღვრო ამოცანა სმირნოვის კლასებში ცვლადი მაჩვენებლებით. საკმარისად ფართო პირობებში 

სასაზღვრო წონისა და სივრცის ფუნქციური მაჩვენებლებისათვის ამოცანა ამოხსნილია სასაზღვრო 

პირობის ისეთი ზომადი კოეფიციენტებისათვის, რომელიც მიეკუთვნება სიმონენკოს 

განზოგადებულ კლასს. ეს უკანასკნელი შემოღებულია ცვლადი მაჩვენებლიანი სივრცის 

შესატყვისად. დადგენილია ამოხსნადობის პირობები და ამოხსნადობის შემთხვევაში ამონახსნები 

აგებულია ცხადი სახით. 

8. გადმოცემულია ბორის ხვედელიძის ძირითად სამეცნიერო ნაშრომთა მიმოხილვა, საიდანაც ჩანს 

ის დიდი ღვაწლი რაც ამ ნაშრომებმა შეიტანეს ანალიზურ ფუნქციათა სასაზღვრო ამოცანათა 

თეორიაში და სინგულარულ ინტეგრალურ განტოლებებში. გადმოცემულია აგრეთვე ბორის 

ხვედელიძის ბიოგრაფიის არსებითი მომენტები. 

9. ნაშრომში მრავალგანზომილებიანი ევკლიდური სივრცისათვის შესწავლილია ჩახაზული და 

შემოხაზული ამოზნექილი მრავალწახნაგების კომბინატორული სტრუქტურა მათი სხვადასხვა 

განზომილების წახნაგების ტერმინებში. კერძოდ, ნებისმიერი ჩახაზული ამოზნექილი 

მრავალწახნაგისათვის დადგენილია მისი კომბინატორული სტრუქტურის მჭიდრო კავშირი 

შემოხაზული რადიუსის მნიშვნელობასთან. 

10. ნაშრომში დამტკიცებულია ნებისმიერი არათვლადი ამოხსნადი ჯგუფის დაშლის შესაძლებლობა 

სამ თანაუკვეთ უგულებელყოფად ქვესიმრავლედ. 

11. განხილულია ადიტიური ფუნქციების თვისებები ზომის თეორიის თვალსაზრისით. კერძოდ, 

დადგენილია, რომ არსებობს ადიტიური ფუნქცია, რომელიც აბსოლუტურად არაზომადია ლებეგის 

ზომის ყველა იმ გაგრძელებათა კლასის მიმართ, რომლებიც ინვარიანტულნი არიან ძვრების მიმართ. 

აგრეთვე დადგენილია, რომ არსებობს ადიტიური ფუნქცია, რომლის გრაფიკიც არის მასიური 

სიმრავლე ნამრავლი ზომის მიმართ.   

12. სტატიაში აღწერილია  გრანდ ლებეგის სივრცის მეორე პარამეტრის მნიშვნელობები, 

რომლისთვისაც ადგილი აქვს პოტენციალის შემოსაზღვრულობას აღნიშნულ სივრცეებში. კერძოდ 

ნაჩვენებია, რომ ადგილი არ აქვს წილადური ინტეგრალური ოპერატორის შემოსაზღვრულობას ორ 

გრანდ ლებეგის სივრცეს შორის თუ მათი მეორე პარამეტრები ტოლია. დადგენილია  ერთწონიანი 

კრიტერიუმი პოტენციალებისათვის წონიან გრანდ ლებეგის სივრცეებში. შედეგები მიღებულია 

რამდენიმე წლით ადრე  და არსებობდა  მხოლოდ პრეპრინტის სახით.   

13. შემოღებულია მრავლადბმულ არეში სმირნოვის კლასების ერთი შესაძლო ვარიანტი. 

დადგენილია ამ კლასებისათვის ცალადბმულ არეებში ცნობილი შედეგების განზოგადებანი. 
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გამოკვლეულია კოშის ტიპის ინტეგრალთა აღნიშნული კლასებისადმი მიკუთვნების  საკითხი. 

14. დადგენილია ზოგადი ფუნქციური მწკრივების ერთადერთობის სიმრავლეთა სტრუქტურა.  
 

 

2) ucxoeTSi 

სტატიები (*-ით აღნიშნულია იმპაქტ-ფაქტორიან ჟურნალებში გამოქვეყნებული სტატიები) 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, Jurna-
lis/krebulis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1* 

 

 

ლ. ეფრემიძე, 

ე. ლაგვილავა და 

ი. სპიტკოვსკი 

რანგით დეფიციტური სპექტრა-

ლური ფაქტორიზაცია და 

ვეივლეტების შევსების პრობლემა, 

Intern. J. Wavelets, Multiresolution 

and Information Precessing  

13  World Scientific 

(Singapure) 

8 

2* ვ. კოკილაშვილი 

და ა. მესხი  

წონიანი ბერნშტეინის ტიპის 

უტოლობები გრანდ ცვლადმაჩვე-

ნებლიან ლებეგის სივრცეებში, 

Math. Ineq. & Appl. 

18  Ele-Math 12 

3* ვ. კოკილაშვილი, 

მ. მასტილო და 

ა. მესხი 

ორწონიანი ნორმით შეფასებები 

მრავლადწრფივი წილადური 

ინტეგრალებისათვის ლებეგის 

კლასიკურ სივრცეებში, Fract. Calc. 

Appl. Anal.  

18 Walter De 

Gruyter & Co 

17 

4* ვ. კოკილაშვილი, 

მ. მასტილო და 

ა. მესხი 

წილადური ინტეგრალური ოპერა-

ტორები ბანახის ფუნქციურ 

მესერთა შორის, Nonlinear Anal. 

Theory, Methods and Appl.  

117 Elsevier 10 

5* ვ. კოკილაშვილი, 

მ. მასტილო და 

ა. მესხი 

მრავლადნახევრად წრფივი მაქსი-

მალური ტიპის ოპერატორები 

ბანახის ფუნქციურ მესერებში, J. 

Math. Anal. Appl.  

421 Elsevier 12 

6* ა. ხარაზიშვილი at -სიმრავლეების კარდინალუ-

რობის შესახებ ნამდვილ 

ჰილბერტის სივრცეში, Georgian 

Math. J. 

22 Walter De 

Gruyter & Co 

5 

7* ა. ხარაზიშვილი ევკლიდის სივრცის სამი ფერით 

გაფერადების შესახებ, Georgian 

Math. J. 

22 Walter De 

Gruyter & Co 

3 

8* ა. ხარაზიშვილი აბსოლუტურად ნულ-სიმრავლე-

ების ბიექციური უწყვეტი 

ანასახები, Ukrain. Math. J. 

67 Springer 4 

9* ა. მესხი, ჰ. რაფე-

ირო და მ. ზაი-

გუმი 

კვაზიმეტრიკულ ზომიან სივრცე-

ებზე განსაზღვრული ცვლადმაჩ-

ვენებლიანი მორის სივრცეების 

ინტერპოლაცია, J. Funct. Analysis  

doi:10.1016/j.jfa.2

015.11.013 

Elsevier 12 

10* ვ. პაატაშვილი ანალიზურ ფუნქციათა ცვლად-

მაჩვენებლიანი სმირნოვის 

კლასები მრავლადბმულ არეებში, 

DOI 

1080/17476933.2

015.1053474 

Taylor & Francis  10 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jfa.2015.11.013
http://dx.doi.org/10.1016/j.jfa.2015.11.013
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Comp. Var. and Ellipt. Equations. 

11* ო. ძაგნიძე კვატერნიონული ფუნქციების H -

დიფერენცირებადობის 

აუცილებელი და საკმარისი 

პირობა, Georgian Math. J. 

22 Walter De 

Gruyter & Co 

4 

ანოტაციები 

1. ნაშრომში მოცემულია დამტკიცება პოლინომიალური მატრიც ფუნქციის სპექტრალური 

ფაქტორიზაციის თეორემისა არასრული რანგის შემთხვევაში. ეს თეორემა გამოყენებულია ვეივლეტ 

მატრიცებისათვის შევსების ამოცანის მარტივად გადაწყვეტისთვის. 

2. ტრიგონომეტრიული პოლინომების წარმოებულებისათვის დამტკიცებულია ბერნშტეინის 

უტოლობის ტიპის უტოლობა ცვლადმაჩვენებლიან გრანდ ლებეგის სივრცეებში. ეს უკანასკნელი 

აერთიანებს ორ არასტანდარტულ ფუნქციურ სივრცეს: ცვლადმაჩვენებლიან ლებეგისა და გრანდ 

ლებეგის სივრცეებს.. 

3. მრავლადწრფივი წილადური ინტეგრალური გარდაქმნისა და შესაბამისი მაქსიმალური 

ოპერატორებისათვის დადგენილია ორწონიანი უტოლობების მართებულობის აუცილებელი და 

საკმარისი პირობები. გამოკვლეულია ერთწონიანი და ორწონიანი ამოცანები 

მრავლად(ნახევრად)წრფივი ძლიერი წილადური მაქსიმალური ფუნქციებისათვის. სახელდობრ, ამ 

ოპერატორებისათვის დამტკიცებულია კვალის უტოლობის მართებულობის აუცილებელი და 

საკმარისი პირობები. დამტკიცებულია აგრეთვე ფეფერმან-სტეინის ტიპის უტოლობა, მიღებულია 

ერთწონიანი უტოლობის მართებულობის აუცილებელი და საკმარისი პირობები, როცა წონით 

ფუნქციას აქვს ნამრავლის სახე. ამ შედეგზე დაყრდნობით რისის ნამრავლიანგულიანი 

პოტენციალებისათვის დადგენილია შემოსაზღვრულობა ლებეგის წონიან სივრცეში. 

4. შესწავლილია კვაზიმეტრიკულ სივრცეზე განსაზღვრული ზომის მიმართ განზოგადებული 

წილადური ინტეგრალური გარდაქმნები. დადგენილია იმ ზომების სრული დახასიათება, 

რომელთათვისაც ხსენებული ოპერატორები შემოსაზღვრულია არაერთგვაროვან სივრცეზე 

განსაზღვრულ pL  სივრცეებში. ეს შედეგი მიღებულია მოდიფიცირებული ჰარდი-ლიტლვუდის 

მაქსიმალური ოპერატორის pL  სივრცეში შემოსაზღვრულობის დადგენის კვალდაკვალ. დადგენილია 

აგრეთვე გარკვეული კლასის ინტეგრალური ოპერატორების ლორენცის სივრციდან მარცინკევიჩის 

სივრცეში შემოსაზღვრულობის აუცილებელი და საკმარისი პირობა. 

5. ბანახის ფუნქციურ მესერებში წონებით გამოკვლეულია მრავლად (ნახევრად) წრფივი იმ 

ინტეგრალური გარდაქმნების ასახვის თვისებები, რომლებიც გაჩენილია კვაზიჩაზნექილი 

ფუნქციებით. ეს გარდაქმნები მოიცავენ, მაგალითად, ჰარდი-ლიტლვუდისა და წილადურ 

მაქსიმალურ ფუნქციებს, რომლებიც მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ ჰარმონიულ ანალიზში. 

დამტკიცებულია, რომ ბანახის ფუნქციურ მესერებში გარკვეული გეომეტრიული პირობით, ადგილი 

აქვს როგორც ერთწონიან, ასევე ორწონიან უტოლობებს ზემოხსენებული ოპერატორებისათვის. 

ამასთანავე, გასაშუალოებული მრავლადწრფივი ოპერატორისათვის დადგენილია ძლიერი ტიპის 

წონიანი უტოლობის მართებულობის აუცილებელი და საკმარისი პირობა. როგორც შედეგი, 

გამოყვანილია წილადური მაქსიმალური ოპერატორის შემოსაზღვრულობის ფაქტი კონკრეტულ 

ფუნქციურ სივრცეში. 

6. სტატიაში გამოკვლეულია საკითხი ნამდვილ ჰილბერტის სივრცეში მდებარე at-სიმრავლეების 

სიმძლავრეების მაქსიმალური მნიშვნელობის შესახებ. დამტკიცებულია, რომ აღნიშნული მაქსიმუმი 

შეიძლება იყოს სივრცის ჰილბერტის განზომილების ტოლი და აგრეთვე მას შეიძლება ჰქონდეს 

ექსპონენციალური ზრდა ამავე განზომილებასთან შედარებით.      

  

7. სტატიაში განხილულია ევკლიდური სიბრტყის წერტილების ნებისმიერი გაფერადება სამ ფერად და 

გამოკვლეულია სამივე ფერის მატარებელი ისეთი სამკუთხედების არსებობის საკითხი, რომლებიც 

ეკუთვნიან წინასწარ დასახელებულ ტიპს: მახვილკუთხა, მართკუთხა, ბლაგვკუთხა, ტოლფერდა. 

ნაჩვენებია, რომ ოთხივე აღნიშნულ შემთხვევაში არსებობს კონტინუალური რაოდენობა სამივე ფერის 
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მატარებელი სამკუთხედების. 

  

8. სტატიაში გამოკვლეულია ნამდვილი ღერძის აბსოლუტურად ნულზომადი ქვესიმრავლეების 

ყოფაქცევა სხვადასხვა ტიპის უწყვეტი ასახვების მიმართ. კერძოდ, მარტინის აქსიომის დაშვებით 

დადგენილია, რომ არსებობს ისეთი აბსოლუტურად ნულზომადი სიმრავლე, რომლის გარკვეული 

ბიექციური უწყვეტი ანასახი არის აბსოლუტურად არაზომადი ყველა არანულოვან სიგმა-სასრულ 

დიფუზურ ბორელის ზომათა გასრულებების კლასის მიმართ. 

9. დამტკიცებულია რისი-ტორინის თეორემა ცვლადმაჩვენებლიან მორის სივრცეებში მოქმედი 

წრფივი ოპერატორებისათვის. ამოცანა შესწავლილია კვაზიმეტრიკულ ზომიან სივრცეში. სივრცის 

მაჩვენებლები კვაზიმეტრიკულ ზომიან სივრცეზე განსაზღვრული ზომადი ფუნქციებია, რომლებიც 

თავისუფალია  ყოველგვარი დამატებითი ლოგარითმული პირობისაგან. 

10. შემოღებულია მრავლადბმულ არეში სმირნოვის კლასების ერთი შესაძლო ვარიანტი. დადგენილია 

ამ კლასებისათვის ცალადბმულ არეებში ცნობილი შედეგების განზოგადებანი. გამოკვლეულია კოშის 

ტიპის ინტეგრალთა აღნიშნული კლასებისადმი მიკუთვნების  საკითხი. 

11. შრომაში დადგენილია კვატერნიონული ფუნქციის H -წარმოებულის არსებობის აუცილებელი და 

საკმარისი პირობები, იმავე ფუნქციის დიფერენციალის (ნამდვილ ცვლადთა ნაკრების მიმართ) 

მეშვეობით. 

V. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

1) საქართველოში 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 ლ. ეფრემიძე რანგით დეფიციტური სპექტრალუ-

რი ფაქტორიზაცია და ვეივლეტების 

შევსების პრობლემა, საერთაშორისო 

ვორკშოპი ოპერატორების თეორიასა 

და გამოყენებებში (IWOTA-2015) 

06-10 ივლისი, თბილისი, 2015 

2 ლ. ეფრემიძე ნამდვილი ანალიზის მეთოდები 

ერგოდულობის თეორიაში, შვედურ-

ქართული საერთაშორისო კო-

ნფერენცია ანალიზსა და დინამიკურ 

სისტემებში 

15-22 ივლისი, თბილისი, 2015  

(პლენარული მოხსენება)   

3 ვ. კოკილაშვილი ზუსტი, პირდაპირი და შებრუნებუ-

ლი ტიპის უტოლობები ლებეგის 

ცვლადმაჩვენებლიან წონიან 

სივრცეებში მთელ ღერძზე, შვედურ-

ქართული საერთაშორისო კო-

ნფერენცია ანალიზსა და დინამიკურ 

სისტემებში 

15-22 ივლისი, თბილისი, 2015  

 

4 ვ. კოკილაშვილი სინგულარული ინტეგრალები ცვლა-

დმაჩვენებლიან ლებეგის სივ-

რცეებში, ზიგმუნდის უტოლობის 

ტიპის უტოლობა, ახალი 

ინვარიანტული ქვეკლასი, ა. რაზმა-

ძის მათემატიკის ინსტიტუტის სამეც-

ნიერო კონფერენცია 

 

14-18 დეკემბერი, თბილისი, 2015 
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5 ა. კირთაძე დინამიკური სისტემების არასეპარა-

ბელური გაგრძელებების შესახებ, 

შვედურ-ქართული საერთაშორისო 

კონფერენცია ანალიზსა და დინა-

მიკურ სისტემებში 

15-22 ივლისი, თბილისი, 2015  

 

6 ა. კირთაძე ზომის თვალსაზრისით უგულებელ-

ყოფადი სიმრავლეების შესახებ, ა. 

რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტის 

სამეცნიერო კონფერენცია 

14-18 დეკემბერი, თბილისი, 2015 

7 ა. მესხი მრავლადწრფივი ინტეგრალური 

ოპერატორები ბანახის ზოგიერთ 

არასტანდარტულ ფუნქციურ სივ-

რცეში, შვედურ-ქართული საერთაშო-

რისო კონფერენცია ანალიზსა და 

დინამიკურ სისტემებში 

15-22 ივლისი, თბილისი, 2015  

 

8 ა. მესხი წილადური ინტეგრალური ოპერა-

ტორები ბანახის ფუნქციურ მე-

სერებში, საერთაშორისო ვორკშოპი 

ოპერატორების თეორიასა და გამოყე-

ნებებში (IWOTA-2015) 

06-10 ივლისი, თბილისი, 2015 

(მოწვეული მომხსენებელი) 

9 ა. მესხი რისი-ტორინის საინტერპოლაციო 

თეორემის ტიპის თეორემა მორის 

ტიპის სივრცეებისათვის, ა. რაზმაძის 

მათემატიკის ინსტიტუტის სამეცნი-

ერო კონფერენცია 

14-18 დეკემბერი, თბილისი, 2015 

10 შ. ტეტუნაშვილი ფუნქციური მწკრივების ერთადერ-

თობის შესახებ,  შვედურ-ქართული 

საერთაშორისო კონფერენცია ანალი-

ზსა და დინამიკურ სისტემებში 

15-22 ივლისი, თბილისი, 2015  

 

11 შ. ტეტუნაშვილი  -ერთადერთობის სისტემების 

შესახებ, ა. რაზმაძის მათემატიკის ინ-

სტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია 

14-18 დეკემბერი, თბილისი, 2015 

12 ო. ძაგნიძე ფურიეს ინტეგრებული ორმაგი 

ტრიგონომეტრიული მწკრივის 

თანაბრად კრებადობა, საქართველოს 

მათემატიკოსთა VI საერთაშორისო 

კონფერენცია 

12-15 ივლისი, ბათუმი, 2015  

13 ო. ძაგნიძე ორმაგი მწკრივების ინტეგრებით 

მიღებული მწკრივების კრებადობის 

შესახებ, ა. რაზმაძის მათემატიკის 

ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერე-

ნცია 

14-18 დეკემბერი, თბილისი, 2015 

14 ვ. პაატაშვილი რიმან-ჰილბერტის ამოცანა განზოგა-

დებულ ანალიზურ ფუნქციათა 

კლასებში, შვედურ-ქართული საერ-

თაშორისო კონფერენცია ანალიზსა 

და დინამიკურ სისტემებში 

15-22 ივლისი, თბილისი, 2015  

 

15 ვ. პაატაშვილი ცვლადმაჩვენებლიანი ჰარდის კლა-

სები. დირიხლეს ამოცანა, ა. რაზმაძის 

14-18 დეკემბერი, თბილისი, 2015 



 

17 

 

 

მათემატიკის ინსტიტუტის სამეცნი-

ერო კონფერენცია 

16 ე. გორდაძე წრფივი შეუღლების ამოცანის შესა-

ხებ, ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტი-

ტუტის სამეცნიერო კონფერენცია 

14-18 დეკემბერი, თბილისი, 2015 

17 ა. ხარაზიშვილი არანულოვანი სიგმა–სასრული ინ-

ვარიანტული ზომის ყველა ინ-

ვარიანტულ გაგრძელებათა ოჯახის 

სიმძლავრის შესახებ, ა. რაზმაძის მა-

თემატიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო 

კონფერენცია  

14-18 დეკემბერი, თბილისი, 2015 

მოხსენებათა ანოტაციები 

1. მოცემული იყო დამტკიცება პოლინომიალური მატრიც ფუნქციის სპექტრალური ფაქტორიზაციის 

თეორემისა არასრული რანგის შემთხვევაში. ეს თეორემა გამოყენებულია ვეივლეტ მატრიცებისათვის 

შევსების ამოცანის მარტივად გადაწყვეტისთვის. 

2. გადმოცემული იყო ნამდვილი ანალიზის მეთოდების გამოყენებით მიღებული შედეგები 

ერგოდულობის თეორიაში. 

3. წარმოდგენილი იყო რიგის თვალსაზრისით გაუუმჯობესებადი პირდაპირი და შებრუნებული 

უტოლობები სასრული რიგის მთელი ფუნქციებით მიახლოების შესახებ მთელ ღერძზე 

განსაზღვრულ ლებეგის ცვლადმაჩვენებლიან წონიან სივრცეებში. 

4. წარმოდგენილი იყო ბერნშტეინისა და ნიკოლსკის უტოლობების განზოგადება ბანახის 

არასტანდარტულ წონიან ფუნქციურ სივრცეებში და მათი გამოყენება ფუნქციათა მიახლოების 

საკითხებში.   

5. განხილულ იქნა არასეპარაბელური დინამიკური სისტემების თვისებები და დინამიკური 

სისტემების  არასეპარაბელური გაგრძელებების ზოგიერთი მეთოდი. 

6. მოხსენებაში განხილულ იქნა ზომის თვალსაზრისით უგულებელყოფადი სიმრავლეების 

თვისებები სხვადასხვა ოპერაციების მიმართ. 

7. გადმოცემული იყო ავტორის მიერ ვ. კოკილაშვილთან და მ. მასტილოსთან თანაავტორობით 

მიღებული შედეგები  მრავლადსუბწრფივი მაქსიმალური ფუნქციებისა და  მრავლადწრფივი  

სინგულარული და წილადური ინტეგრალური ოპერატორების  შემოსაზღვრულობის შესახებ  წონიან 

გრანდ ლებეგის სივრცეებში. კერძოდ, მოყვანილი იყო ერთწონიანი უტოლობები აღნიშნული 

ოპერატორებისათვის და აღწერილი იყო კვალის უტოლობა მრავლადწრფივი პოტენციალებისათვის.  

8. მოყვანილი იყო შედეგები, რომლებიც ეხება ზომით განსაზღვრული განზოგადებული  გულიანი 

წილადური ტიპის ინტეგრალური ოპერატორების შემოსაზღვრულობას როგორც ლებეგის, ასევე სხვა 

ფუნქციურ სივრცეებში. მიღებული იყო  აუცილებელი და საკმარისი პირობა ზომაზე, 

რომლისთვისაც ამ ზომით გაჩენილი განზოგადებული წილადური ინტეგრალური ოპერატორი 

შემოსაზღვრულია ლებეგის სივრცეებში.  აღწერილი იყო გულიანი ინტეგრალური ოპერატორის 

შემოსაზღვრულობა ლორენცის სივრციდან მარცინკევიჩის სივრცეში. მოხსენება ეყრდნობა  მიერ ვ. 

კოკილაშვილთან და მ. მასტილოსთან შესრულებულ კვლევებს.  

9. დამტკიცებულია რისი-ტორინის ტიპის საინტერპოლაციო თეორემა ცვლადმაჩვენებლიან გრანდ 

მორის სივრცეებში. 

10. დადგენილია ფუნქციათა მწკრივების ერთადერთობის სიმრავლეების სტრუქტურა და მათი 

ზოგიერთი თვისება. 

11. დადგენილია  -ერთადერთობის ჯერადი სისტემებისათვის ერთადერთობის სიმრავლეთა ზომის 

ზუსტი შეფასება. 

12. მოხსენებული იყო ფურიეს ორივე ფორმის (ნამდვილი და კოპლექსური) ორმაგი 

ტრიგონომეტრიული მწკრივის წევრობრივი ინტეგრებით მიღებული მწკრივის და მისი 

შემადგენელი მწკრივების თანაბრად კრებადობის შესახებ და ფურიეს კოეფიციენტების თვისება 
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რიცხვითი ორმაგი მწკრივების კრებადობის სახით. 

13. განხილულ იქნა ჯერადი ფურიეს ტრიგონოტრიული მწკრივების წევრობით ინტეგრებით 

მიღებული მწკრივების კრებადობის საკითხები. 

14. მოხსენებაში გადმოცემული იყო ი. ვეკუას აზრით განზოგადებული ანალიზური 

ფუნქციებისათვის რიმან-ჰილბერტის ამოცანის ამოხსნა. 

15. შემოღებულია ცვლადმაჩვენებლიანი ჰარდის კლასები, განზოგადებულია ფიხტენგოლცის, 

ტუმარკინისა და სმირნოვის თეორემები. ამოხსნილია დირიხლეს ამოცანა ორი სხვადასხვა დასმით, 

როცა სივრცის მაჩვენებლის მინიმუმი უდრის ერთს. 

16. განხილულია ანალიზურ ფუნქციათა წრფივი შეუღლების ამოცანა სასაზღვრო პირობაში 

კოეფიციენტებისა და წირზე გარკვეული დაშვების პირობებში. 

17. განხილულ იქნა საკითხი არანულოვანი სიგმა–სასრული ინვარიანტული ზომის ყველა ინ-

ვარიანტულ გაგრძელებათა ოჯახის სიმძლავრის შესახებ. 

2) უცხოეთში 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 ა. კირთაძე ადიტიური ფუნქციების ზოგიერთი 

ზომადობის ტვისების შესახებ, 43-ე 

საზამთრო სკოლა აბსტრაქტულ 

ანალიზში 

10-17 იანვარი, 2015, პრაღა, ჩეხეთის 

რესპუბლიკა 

2 ა. კირთაძე მოცულობის ტიპის ფუნქციონალები 

ევკლიდურ გეომეტრიაში, მე-12 

კონფერენცია გეომეტრიასა და მის 

გამოყენებებში 

1-6 სექტემბერი, 2015, ვარნა, 

ბულგარეთი 

3 ვ. კოკილაშვილი მიახლოების პრობლემები ბანახის 

ახალი არასტანდარტული სივრცეების 

ჩარჩოებში, ამერიკის, ევროპისა და 

პორტუგალიის მათემატიკური საზო-

გადეოებები ერთობლივი კონფერენცია 

10-13 ივნისი, 2015, პორტო, 

პორტუგალია 

4 ა. მესხი ცალმხრივი ოპერატორები წონიან 

გრანდ ლებეგის სივრცეებში, ამერიკის, 

ევროპისა და პორტუგალიის 

მათემატიკური საზოგადეოებები 

ერთობლივი კონფერენცია 

10-13 ივნისი, 2015, პორტო, 

პორტუგალია 

5 ა. ხარაზიშვილი ჰილბერტის სივრცის at -ქვესიმრავ-

ლეების სიმძლავრეების შესახებ, 43-ე 

საზამთრო სკოლა აბსტრაქტულ 

ანალიზში 

10-17 იანვარი, 2015, პრაღა, ჩეხეთის 

რესპუბლიკა 

6 ა. ხარაზიშვილი მახვილკუთხა სამკუთხედები განა-

თების პრობლემის კონტექსტში, მე-12 

კონფერენცია გეომეტრიასა და მის 

გამოყენებებში 

1-6 სექტემბერი, 2015, ვარნა, 

ბულგარეთი 

მოხსენებათა ანოტაციები 

1. მოხსენებაში განხილული იყო ადიტიური ფუნქციების ზომადობის თვისებები. კერძოდ, 

დადგენილ იქნა, რომ არსებობენ ზომათა გარკვეული კლასების მიმართ აბსოლუტურად არაზომადი  

ადიტიური ფუნქციები. აგრეთვე, მოყვანილ იქნა ზომის გაგრძელების ამოცანა, სადაც არსებით როლს 
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თამაშობს მასიური გრაფიკის მქონე ფუნქციები. 

2. მოხსენებაში განხილული იყო მოცულობის ტიპის ფუნქციონალების თვისებები ზომის თეორიის 

თვალსაზრისით. 

3. წარმოდგენილი იყო ბერნშტეინისა და ნიკოლსკის ფუნდამენტური უტოლობების განზოგადება 

ბანახის არასტანდარტულ წონიან სივრცეებში და მათი გამოყენება ფუნქციათა აპროქსიმაციის 

საკითხებში. 

4. მოყვანილი იყო ცალმხრივი ინტეგრალური ოპერატორების (ცალმხრივი მასიმალური, 

სინგულარული და წილადური ინტეგრალები) შემოსაზღვრულობა დაზუსტებულ 

ცვლადმაჩვენებლიანი გრანდ ლებეგის სივრცეებში იმ შემთხვევაში, როცა  სივრცის მაჩვენებელი 

აკმაყოფილებს  ცალხრივ ლოგარითმულ პირობას (ცალმხრივი სუსტი ლიფშიცის პირობას), 

რომელიც უფრო სუსტია ვიდრე დინი-ლიშიცის პირობა.    

5. მოხსენება მიეძღვნა ნამდვილი ჰილბერტის სივრცის ე.წ. at-სიმრავლეების სიმძლავრეების 

კვლევას. 

6. მოხსენება მიეძღვნა ევკლიდურ სივრცეში მდებარე მკაცრ at-სიმრავლეებს და მათ მჭიდრო 

კავშირებს ამოზნექილი კომპაქტური სხეულის განათების ამოცანასთან. 

სხვა ინფორმაცია: 
1. სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა: 

 

1) ინტეგრალური ოპერატორები და სასაზღვრო ამოცანები ახალ ფუნქციურ სივრცეებში; ფურიეს 

ანალიზისა და ვეივლეტების თეორიის ახალი ასპექტები, (ხელშეკრულების ნომერი: D/13-23, 2012-

2015). მონაწილეები: ვ. კოკილაშვილი (პროექტის თანახელმძღვანელი), ა.  მესხი, შ. ტეტუნაშვილი, 

ვ. პაატაშვილი 

 

2) ჰარმონიული ანალიზის, აპროქსიმაციის თეორიისა და ინტეგრალურ ოპერატორთა თეორიის 

თანამედროვე პრობლემები ახალ ფუნქციურ სივრცეებში; გამოყენებები სასაზღვრო ამოცანებში, 

(ხელშეკრულების ნომერი: 31/47, 2013-2016). მონაწილეები: ლ. ეფრემიძე (პროექტის ხელმძღვანელი), 

ვ. კოკილაშვილი, ა.  მესხი, შ. ტეტუნაშვილი, ვ. პაატაშვილი. 

 

3) ზომები ალგებრულ-ტოპოლოგიურ სტრუქტურებზე და მათი გამოყენებები, (ხელშეკრულების 

ნომერი: FR/116/5-100/14, 2015-2017), მონაწილე: ა. კირთაძე (პროექტის ხელმძღვანელი) 

 

4) სიმრავლეებისა და ფუნქციების ზომადობის ცნების ზოგიერთი მოდიფიკაცია და მათი 

გამოყენებები, (ხელშეკრულების ნომერი: 31/25, 2013-2016), მონაწილეები: ა. კირთაძე, ა. ხარაზიშვილი 

 

2. საერთაშორისო კონტაქტები: 

 

ლ. ეფრემიძე იმყოფებოდა ხანგძლივი სამეცნიერო მივლინებით აბუ-დაბიში, ნიუ-ორკის 

უნივერსიტეტის კემპუსში, პროფესორ ილია სპიტკოვსკისთან თანამშრომლობის მიზნით. 

 

ვ. კოკილაშვილი და ა. მესხი აგრძელებდნენ საერთაშორისო თანამშრომლობას მ. მასტილოსთან ა. 

მიცკევიჩის უნივერსიტეტის (პოზნანი, პოლონეთი) პროფესორ მ. მასტილოსთან, რაც გამოიხატა 

ხუთი ერთობლივი ნაშრომის გამოქვეყნებით. ისინი აგრძელებდნენ სამეცნიერო კონტაქტებს 

პროფესორ ა. ფიორენცასთან (ნეაპოლი, იტალია), ვ. გოლდშტეინთან (ისრაელი), ო. ბესოვთან 

(რუსეთი, ვ. სტეკლოვის სახ. მათემატიკის ინსტიტუტი), ს. სამკოსთან (ალმაგრეს უნივერსიტეტი, 

პორტუგალია), ვ. მაზიასთან (ლინჩოპინგის უნივერსიტეტი, შვედეთი). 

 

იტალიელ მათემატიკოსებთან ერთად მომზადდა პროექტი "ოპერატორთა თვისებები ახალ 

ფუნქციურ სივრცეებში და გამოყენებები კერძოწარმოებულებიან დიფერენციალურ განტოლებებში’’, 
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შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და იტალიის კვლევების ეროვნული საბჭოს 

2015 წლის ერთობლივ სამეცნიერო გრანტზე. 

 

3. სადოქტორო (PhD) და პოსტ-დოკის პროგრამის ხელძღვანელობა: 

 

 ვ. კოკილაშვილი ხელმძღვანელობდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერების მიმართულებაზე დოქტორანტ ნ. 

დანელიას. დისერტაცია მომზადებულია და გადაცემულია დასაცავად.  

 

 ა. მესხი ჩართული იყო პოსტდოქტორანტურის პროგრამაში "ზოგიერთი ოპერატორის 

შემოსაზღვრულობა განზოგადებულ მორის სივრცეებში" (კონტრაქტის ნომერი:  DPE-040-15 and 

ID-PRJ: 6576), Pontificia Universidad Javeriana,  მათემატიკის დეპარტამენტი, მეცნიერების 

ფაკულტეტი, ბოგოტა, კოლუმბია, რაც გამოიხატება პოსტდოქტორანტ მ. ა. ზაიგუმის 

თანახელმძღვანელობაში პროფესორ ჰ. რაფეიროსთან ერთად. 

4. მონაწილეობა საერთაშორისო ჟურნალების სარედაქციო კოლეგიებში: 

 

ვ. კოკილაშვილი არის შემდეგი ჟურნალების რედკოლეგიის წევრი: 

 Georgian Mathematical Journal. Walter De Gruyter & Co, Germany  (სარედაქციო კოლეგიის წევრი). 

 Function Spaces and Applications. Scientific Horizont (შვედეთი-ინდოეთი, სარედაქციო კოლეგიის 

წევრი) 

 International Journal of Mathematics, Game Theory and Algebra. Nova Science Publishers, Inc. New York 

(სარედაქციო კოლეგიის წევრი). 

 Armenian Journal of Mathematics (სარედაქციო კოლეგიის წევრი). 

 Georgian International J. Sci. and Tech. Nova Science, New York (სარედაქციო კოლეგიის წევრი). 

 Proc. A. Razmadze Mathematical Inst. (მთავარი რედაქტორი). 

 Euroasian Mathematical Journal. UK – Kazakhstan (სარედაქციო კოლეგიის წევრი)  

 

ა. მესხი არის შემდეგი ჟურნალების სარედაქციო კოლეგიების წევრი: 

 Transactions of A. Razmadze Mathematical Institute (Elsevier) (from 2016). 

 Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute (Georgia); 
 Universitas Scientiarum(Columbia); 
 Journal of the Prime Research in Mathematics (Abdus Salam School of Mathematical Sciences, Lahore); 
 Journal of Mathematical Inequalities (JMI) (Croatia).  
 Journal of Inequalities and Applications (Springer). 
 Tbilisi Mathematical Journal (Georgia). 
 Commenatationes Mathematicae  (Poland). 

 

ა. ხარაზიშვილი არის შემდეგი ჟურნალების სარედაქციო კოლეგიების წევრი: 
 Georgian Mathematical Journal 
  Journal of Applied Analysis 
 Applied Mathematics, Informatics and Mechanics 
 

ლ. ეფრემიძემ, ვ. პაატაშვილმა და შ. ტეტუნაშვილმა შეასრულეს შესაბამისი სამუშაო, როგორც 

Procceedings of A. Razmadze Mathematical Institute (Transactions of A. Razmadze Mathematical Institute) 

სარედაქციო კოლეგიის წევრებმა. 

 

ვ. კოკილაშვილმა გასწია მოცულობითი სამუშაო Transactions of A. Razmadze Mathematical Institute 

(Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute) Elsevier-ის ბაზაში განსათავსებლად. 
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5. რეცენზირება: 

 

ვ. კოკილაშვილმა მოამზადა შემდეგი საერთაშორისო მათემატიკური ჟურნალებიდან მოწოდებული 

სტატიების რეცენზირება: 

1. Mathematical Inequalities & Applications; 

2. Mathematische Nachrichten; 

3. Complex Analysis and Elliptic equations; 
4. Turkisch Mathematical Journal 

ა. მესხი: 

1. Glasgow Mathematical Journal (Cambridge University  Press) 

2. Journal of Inequalities and Applications (Springer) 

3. Georgian Mathematical Journal (De Gruyter) 

4. Complex Variables and Elliptic equations (Taylor and Frances)  

5. Journal of Mathematical Inequalities (Croatia); 

6. Journal of Function Spaces and Applications (Hindawi) 

7. Mathematische   Nachrichten (WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim)  

8. Operator Theory: Advances and Applications (Birkhäuser) 

ა. კირთაძე 

1. Real Analysis Exchange 

2. American Mathematical Monthly.  

 

 

 

დიფერენციალური განტოლებების განყოფილება  

განყოფილების გამგე, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი: ივანე კიღურაძე 

სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: სერგო ხარიბეგაშვილი (მთავარი მეცნი-

ერი თანამშრომელი), მალხაზ აშორდია (უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი), გივი ბერიკე-

ლაშვილი (უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი), ნინო ფარცვანია (უფროსი მეცნიერი თანამშრო-

მელი), ოთარ ჯოხაძე (უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი), მაია ჯაფოშვილი (უფროსი ლა-

ბორანტი) 

II. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2015 წლისათვის  

დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები 

# სამუშაოს დასახელება 
სამუშაოს 

ხელმძღვანელი 
სამუშაოს შემსრულებლები 

 საწყის-სასაზღვრო და სასაზღვრო ამოცანები 

ევოლუციური დიფერენციალური 

განტოლებებისათვის 

ი. კიღურაძე მ. აშორდია,  

გ. ბერიკელაშვილი,  

ი. კიღურაძე,  

ნ. ფარცვანია,  

ს. ხარიბეგაშვილი,  
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ო. ჯოხაძე  

კვლევითი სამუშაოს დასრულებული ეტაპის შედეგები (ანოტაცია) 

განზოგადოებული და იმპულსური არაწრფივი დიფერენციალური სისტემებისათვის დადგენი-

ლია ანტიპერიოდული ამოცანის ამონახსნის არსებობისა და ერთადერთობის  საკმარისი პირობები. 

დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემებისათვის სინგულარობებით ფაზური ცვლადების მი-

მართ დადგენილია პერიოდულის ტიპის და კნეზერის ტიპის სასაზღვრო ამოცანების დადებითი ამო-

ნახსნების არსებობისა და ერთადერთობის ოპტიმალური საკმარისი პირობები.  

მაღალი რიგის ფუნქციონალურ-დიფერენციალური განტოლებებისათვის განხილულია არაწრფი-

ვი, არალოკალური ამოცანები (მათ შორის, ამოცანები ინტეგრალური პირობებით) და ნაპოვნია მათი 

ამოხსნადობისა და ცალსახად ამოხსნადობის საკმარისი პირობები. 

მაღალი რიგის არაავტონომიური დიფერენციალური განტოლებებისათვის დადგენილია რხევად 

ამონახსნთა მრავალპარამეტრიანი ოჯახების არსებობის აუცილებელი და საკმარისი პირობები. 

გამოკვლეულია დროით არალოკალური ამოცანა მრავალგანზომილებიანი არაწრფივ ჰიპერბო-

ლურ განტოლებათა ერთი კლასისათვის, რომლის კერძო შემთხვევებს წარმოადგენენ პერიოდული 

და ანტიპერიოდული ამოცანები. დადგენილია პირობები ამოცანის მონაცემებზე, რომლებიც უზრუნ-

ველყოფენ ამონახსნის არსებობას. 

ტელეგრაფის არაწრფივი განტოლებისათვის გამოკვლეულია ისეთი დროითი ცვლადის მიმართ 

პერიოდული ამონახსნის არსებობის საკითხი, რომელიც დირიხლე-პუანკარეს სასაზღვრო პირობებს 

აკმაყოფილებს. 

განზოგადებული ბენჟამინ-ბონა-მაჰონი-ბურგერსის არაწრფივი განტოლებისათვის დასმული  

საწყის-სასაზღვრო ამოცანის ამოსახსნელად შემოთავაზებულია სასრულ სხვაობიანი სქემა. დამტკი-

ცებულია სქემის ცალსახად ამოხსნადობა  და აბსოლუტური მდგრადობა, აგრეთვე 1k    რიგით კრე-

ბადობა, როცა დიფერენციალური ამოცანის ამონახსნი მიეკუთვნება (1, 3]k  მაჩვენებლიან სობო-

ლევ-სლობოდეცკის სივრცეს. 

III. საგრანტო დაფინანსებით დამუშავებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

# პროექტის დასახელება 
დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი 

პროექტის 

შემსრულებლები 

1 

 

 

 

 

არაწრფივი სასაზღვრო 

ამოცანები და მათი 

გამოყენებები დიფერენციალურ 

განტოლებათა თვისებრივ 

თეორიაში 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდის 

გრანტი  

# FR/317/5-101/12  

(# 31/07 საგრანტო 

ხელშეკრულება) 

ი. კიღურაძე ი. კიღურაძე,  

ზ. სოხაძე,  

ნ. ფარცვანია 

პროექტის დასრულებული ეტაპის შედეგები (ანოტაცია) 

ფაზური ცვლადების მიმართ სინგულარული მაღალი რიგის  დიფერენციალური განტოლებებისა-

თვის განხილულია არაწრფივი სასაზღვრო ამოცანები არალოკალური პირობებით და დადგენილია 

მათი ამოხსნადობის ოპტიმალური საკმარისი პირობები. 

ორგანზომილებიანი არაწრფივი სინგულარული დიფერენციალური სისტემებისათვის დადგენი-

ლია კნეზერის ტიპის არაწრფივი სასაზღვრო ამოცანების ამოხსნადობის საკმარისი პირობები. 

პირველი და მეორე რიგის არაწრფივი ფუნქციონალურ-დიფერენციალური განტოლებებისათვის 

დადგენილია წესიერი რხევადი და მონოტონური ამონახსნების არსებობის აუცილებელი და საკმარი-
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სი პირობები. 

არსებითად არაწრფივ დიფერენციალური სისტემებისათვის სინგულარობებით დროითი ან ფაზუ-

რი ცვლადების მიმართ გამოკვლეულია არაწრფივი სასაზღვრო ამოცანები როგორც სასრულ, ისე 

უსასრულო შუალედებში და დადგენილია მათი ამოხსნადობისა და ცალსახად ამოხსნადობის ოპტი-

მალური საკმარისი პირობები. 

ფუნქციონალურ-დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემებისათვის გამოკვლეულია არაწრფივი 

სასაზღვრო ამოცანები როგორც სასრულ, ისე უსასრულო შუალედებში და დადგენილია მათი ამოხ-

სნადობის საკმარისი პირობები. 

მაღალი რიგის ფუნქციონალურ-დიფერენციალური განტოლებებისათვის როგორც სასრულ, ისე 

უსასრულო შუალედებში გამოკვლეულია არაწრფივი სასაზღვრო ამოცანები და დადგენილია მათი  

ამოხსნადობისა და ცალსახად ამოხსნადობის საკმარისი პირობები. 

# პროექტის დასახელება 
დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი 

პროექტის 

შემსრულებლები 

2 კრებადობის შეთანხმებული 

შეფასებები მაღალი რიგის 

სხვაობებით დაზუსტების 

მეთოდში 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდის 

გრანტი  

# FR/406/5-106/12 

(# 31/18 საგრანტო 

ხელშეკრულება) 

გ. ბერიკელაშვილი გ. ბერიკელაშვილი, 

ბ. მიდოდაშვილი 

პროექტის დასრულებული ეტაპის შედეგები (ანოტაცია) 

გამოკვლეულია სტატიკური დრეკადობის თეორიის მესამე სასაზღვრო ამოცანისა და პუასონის 

განტოლებისათვის დასმული  ბიწაძე-სამარსკის ტიპის არალოკალური ამოცანისთვის მაღალი რიგის 

სიზუსტის სხვაობიანი ამონახსნების მიღების მეთოდები. კრებადობის შეფასება შესწავლილია სობო-

ლევ-სლობოდეცკის სივრცეებში. 

# პროექტის დასახელება 
დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი 

პროექტის 

შემსრულებლები 

3 ზოგიერთი არაწრფივი 

არასტაციონარული მოდელის 

გამოკვლევა და რიცხვითი 

ამოხსნა 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდის 

გრანტი  

# FR/30/5-101/12 

(# 31/32  საგრანტო 

ხელშეკრულება) 

ს. ხარიბეგაშვილი ს. ხარიბეგაშვილი,  

ო. ჯოხაძე,   

თ. ჯანგველაძე, 

ზ. კიღურაძე 

პროექტის დასრულებული ეტაპის შედეგები (ანოტაცია) 

კუთხოვან არეებში ტალღის არაწრფივი განტოლებისათვის გამოკვლეულია სასაზღვრო ამოცანა, 

როცა კუთხის ერთ გვერდზე დასახელებულია ამონახსნი, ხოლო მეორე გვერდზე – დახრილი წარმო-

ებული. ვექტორული ველის ყოფაქცევის მიხედვით, რომელიც განსაზღვრავს სასაზღვრო პირობაში 

შემავალი დახრილი წარმოებულის მიმართულებას, შესწავლილია გლობალური ამონახსნის არსებო-

ბის, ერთადერთობისა და არარსებობის საკითხები. შესწავლილია აგრეთვე ამოცანის ლოკალური 

ამოხსნადობა და ფეთქებადი ამონახსნის  არსებობა. ტელეგრაფის არაწრფივი განტოლებისათვის გა-

მოკვლეულია დროით პერიოდული ამოცანა დირიხლესა და პუანკარეს სასაზღვრო პირობებით. 

დადგენილია პირობები ამოცანის მონაცემებზე, რომლებიც უზრუნველყოფენ ამონახსნის არსებობას. 
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მეორე რიგის არაწრფივი ჰიპერბოლური სისტემებისათვის  შესწავლილია ერთი სასაზღვრო  ამოცანა 

მომავლის კონუსში. განხილულია გლობალური ამონახსნის არსებობის, ერთადერთობისა და არარსე-

ბობის საკითხები. შესწავლილია აგრეთვე ამოცანის ლოკალური ამოხსნადობა და ფეთქებადი ამონახ-

სნის არსებობა. 

V. პუბლიკაციები 

1) საქართველოში 

სტატიები 

# ავტორი/ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის ნომერი 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 M. Ashordia Antiperiodic boundary 

value problem for 

systems of linear 

generalized differential 

equations. 

Mem. Differential 
Equations Math. Phys. 

Volume 66 ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა, 

თბილისი 

141-152 

(12) 

2 M. Ashordia,  

G. Ekhvaia 

On the solvability of 

multipoint boundary 

value problems for 

systems of nonlinear 

difference equations.  

Mem. Differential 
Equations Math. Phys. 

Volume 65 ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა, 

თბილისი 

151-158 

(8) 

 

3 M. Ashordia,  

G. Ekhvaia 

On the solvability of 

multipoint boundary 

value problems for 

systems of nonlinear 

differential equations 

with fixed points of 

impulses actions.  

Mem. Differential 
Equations Math. Phys. 

Volume 64 ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის  

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა, 

თბილისი 

143-154 

(12) 

 

4 M. Ashordia,  

G. Ekhvaia,  

N. Topuridze 

On the Conti-Opial 

type existence and 

uniqueness theorems 

for general nonlinear 

boundary value 

problems for systems of 

discrete equations. 

Mem. Differential 
Equations Math. Phys. 

Volume 64 ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა, 

თბილისი 

155-162 

(8) 

5 G. Berikelashvili, 

B. Midodashvili 

On the improvement of 

convergence rate of 

difference scheme for 

one mixed boundary-

Volume 65  ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

23-34  

(12) 
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value problem. 

Mem. Differential 
Equations Math. Phys.  

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა, 

თბილისი 

6 S. Kharibegashvili The existence of 

solutions of one 

nonlocal in time 

problem for 

multidimensional wave 

equations with power 

nonlinearity. Mem. 
Differential Equations 
Math. Phys. 

Volume 66 ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა, 

თბილისი 

83-101 

(19) 

7 S. Kharibegashvili, 

O. Jokhadze 

On a Zaremba type 

problem for nonlinear 

wave equations in the 

angular domains. Proc. 
A. Razmadze Math. 
Inst. 

Volume 167 ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა, 

თბილისი 

130-135 

(6) 

8 I. Kiguradze Solvability conditions 

of nonlocal problems 

for singular in phase 

variables higher order 

differential equations. 

Bull. Georgian National 
Acad. Sci. 

Volume 9, No. 2 საქართველოს 

მეცნიერებათა 

ეროვნული 

აკადემიის 

გამომცემლობა, 

თბილისი 

7-12 

(6) 

9 I. Kiguradze Periodic type boundary 

value problems for 

singular in phase 

variables nonlinear 

nonautonomous 

differential systems. 

Mem. Differential 
Equations Math. Phys. 

Volume 66 ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა, 

თბილისი 

153-159 

(7) 

10 N. Partsvania Boundary value 

problems on an infinite 

interval for singular in 

phase variables two-

dimensional differential 

systems. Bull. Georg. 
Natl. Acad. Sci. 

Volume 9, No. 2 საქართველოს 

მეცნიერებათა 

ეროვნული 

აკადემიის 

გამომცემლობა, 

თბილისი 

13-18 

(6) 

ანოტაციები 

1. განზოგადებულ ჩვეულებრივ წრფივ დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემებისთვის განხილუ-

ლია ანტიპერიოდული სასაზღვრო ამოცანა. მიღებულია ამ ამოცანის ცალსახად ამოხსნადობის აუცი-

ლებელი და საკმარისი პირობები, მათ შორის, სპექტრალური ხასიათის ეფექტური საკმარისი პირობე-

ბი. დადგენილია ამოცანის ამონახსნის წარმოდგენის გრინის ტიპის ფორმულა, რომელსაც აქვს აღნიშ-

ნული სასაზღვრო ამოცანის შესაბამისი სპეციფიკური სახე. 
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2. არაწრფივ სხვაობიან განტოლებათა სისტემებისთვის განხილულია მრავალწერტილოვანი სასაზ-

ღვრო ამოცანები, მათ შორის, კოში-ნიკოლეტის ტიპის სასაზღვრო ამოცანა. მიღებულია ამ ამოცანის 

ამოხსნადობის აუცილებელი და საკმარისი პირობები.  

3. არაწრფივ იმპულსურ განტოლებათა სისტემებისთვის განხილულია მრავალწერტილოვანი სასაზ-

ღვრო ამოცანები, მათ შორის, კოში-ნიკოლეტის ტიპის სასაზღვრო ამოცანა. დადგენილია ამოხსნადო-

ბის აუცილებელი და საკმარისი პირობები.  

4. არაწრფივ დისკრეტულ განტოლებათა სისტემებისთვის განხილულია ზოგადი სახის არაწრფივი 

სასაზღვრო ამოცანები. დადგენილია ამ ამოცანების ამოხსნადობისა და ცალსახად ამოხსნადობის 

კონტი-ოპიალის ტიპის თეორემები.  

5. ერთეულოვან კვადრატში განხილულია პუასონის განტოლებისათვის დასმული შერეული სასაზ-

ღვრო ამოცანა, რომელიც აპროქსიმებულია სასრულ-სხვაობიანი ორსაფეხურიანი კორექციის მეთო-

დით. დამტკიცებულია კორექტირებული ამონახსნის კრებადობა m  რიგით, როცა დიფერენციალური 

ამოცანის ამონახსნი მიეკუთვნება (2,4]m  მაჩვენებლიან სობოლევ-სლობოდეცკის სივრცეს. მი-

ღებული თეორიული დასკვნების საილუსტრაციოდ ჩატარებულია რიცხვითი ექსპერიმენტები. 

6. გამოკვლეულია დროით არალოკალური ამოცანა მრავალგანზომილებიანი არაწრფივ ჰიპერბოლურ 

განტოლებათა ერთი კლასისათვის, რომლის კერძო შემთხვევებს წარმოადგენენ პერიოდული და ან-

ტიპერიოდული ამოცანები. დადგენილია პირობები ამოცანის მონაცემებზე, რომლებიც უზრუნველ-

ყოფენ ამონახსნის არსებობას. 

7. კუთხოვან არეში ტალღის არაწრფივი განტოლებისათვის გამოკვლეულია ზარემბას ტიპის სასაზ-

ღვრო ამოცანა არამახასიათებელ მზიდებზე. შესწავლილია გლობალური ამონახსნის არსებობის, ერ-

თადერთობისა და არარსებობის საკითხები. განხილულია აგრეთვე ამოცანის ამონახსნის ერთადერ-

თობის დარღვევის საკითხი, ლოკალური ამოხსნადობა და ფეთქებადი ამონახსნის არსებობა. 

8. დადგენილია გარკვეული აზრით არაგაუმჯობესებადი პირობები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ფა-

ზური ცვლადების მიმართ სინგულარული მაღალი რიგის დიფერენციალური განტოლებებისათვის 

არალოკალურ ამოცანათა ამოხსნადობას. 

9. ფაზური ცვლადების მიმართ სინგულარული არაწრფივი არაავტონომიური დიფერენციალური 

სისტემებისათვის დადგენილია პერიოდულის ტიპის სასაზღვრო ამოცანების დადებითი ამონახსნე-

ბის არსებობისა და ერთადერთობის არაგაუმჯობესებადი საკმარისი პირობები. 

10. ფაზური ცვლადების მიმართ სინგულარული ორგანზომილებიანი დიფერენციალური სისტემები-

სათვის ნაპოვნია გარკვეული აზრით ოპტიმალური პირობები, რომლებიც უზრუნველყოფენ უსასრუ-

ლო შუალედში სასაზღვრო ამოცანების დადებითი ამონახსნების არსებობას. 

2) უცხოეთში 

სტატიები (*-ით აღნიშნულია იმპაქტ-ფაქტორიან ჟურნალებში გამოქვეყნებული სტატიები) 

# ავტორი/ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1* G. Berikelashvili, 

B. Midodashvili 

Compatible convergence 

estimates in the method of 

refinement by higher-order 

differences. (Russian) Differ. 

Volume 51, No. 1 Nauka/Interperiodi

ka, Moscow; 

Springer US, New 

York, NY 

107-115 

(9) 



 

27 

 

 

Uravn.; translation in Differ. 

Equ. 

2* G. Berikelashvili, 

B. Midodashvili 

On increasing the 

convergence rate of 

difference solution to the 

third boundary value 

problem of elasticity theory.   

Bound. Value Probl. 

2015: 226  

doi:10.1186/s1366

1-015-0492-4 

 

Springer, 

International 

Publishing, 

Germany 

1-11 

(11) 

3 G. Berikelashvili, 

M. M. Gupta, 

B. Midodashvili 

 

On the improvement of 

convergence rate of 

difference schemes with 

high order differences for a 

convection-diffusion 

equation. AIP Conference 

Proceedings 

Vol. 1648, 

p.470002 

doi:10.1063/1.4912

679 

AIP Publishing,  

New York 

470002-1 -– 

470002-4 

(4) 

4* O. Jokhadze,  

S. Kharibegashvili 

On the Cauchy and Cauchy-

Darboux problems for 

semilinear wave equations. 

Georgian Math. J. 

Volume 22, No. 1 Walter De Gruyter 

& Co, Germany 

81-104 

(24) 

5* S. S. Kharibegashvili,  

O. M.  Jokhadze 

The time-periodic problem 

for weekly nonlinear 

telegraph equation with 

oblique derivative in the 

boundary condition. 

(Russian) Differentsial’nye 

Uravneniya; translation in 

Differential Equations 

Volume 51, No. 10 Nauka/Interperiodi

ka, Moscow; 

Springer US, New 

York, NY 

1376-1392 

(17) 

6* S. Kharibegashvili,  

B. Midodashvili 

On the solvability of a 

problem nonlocal in time 

for a semilinear 

multidimensional wave 

equations. Ukrainian 

Math. J. 

Volume 67, No. 1 Institute of 

Mathematics NAS 

of Ukraine, 

Ukraine 

98-119 

(22) 

ანოტაციები 

1. მუდმივ კოეფიციენტებიანი ელიფსური განტოლებისათვის დასმული დირიხლეს ამოცანის ამოსახ-

სნელად გამოყენებულია მეორე რიგის სიზუსტის სასრულ-სხვაობიანი სქემა. მიღებული მიახლოები-

თი ამონახსნით ვახდენთ სქემის მარჯვენა მხარის კორექციას. დამტკიცებულია, რომ  თუ დიფერენ-

ციალური ამოცანის ამონახსნი მიეკუთვნება (2, 4]m  მაჩვენებლიან სობოლევ-სლობოდეცკის სივ-

რცეს, მაშინ კორექტირებული სქემის ამონახსნის კრებადობის რიგია m . 

2. სტატიკური დრეკადობის თეორიის მესამე (ხისტი კონტაქტის) ამოცანისათვის  შესწავლილია მაღა-

ლი რიგის სიზუსტის ამონახსნების მიღების მეთოდი. საბაზისოდ მეორე რიგის სიზუსტის სხვაობია-

ნი სქემა გამოიყენება, რომლის ამონახსნით ვახდენთ  სქემის მარჯვენა მხარის კორექციას. დამტკიცე-

http://dx.doi.org/10.1063/1.4912679
http://dx.doi.org/10.1063/1.4912679
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ბულია კორექტირებული ამონახსნის კრებადობა m -ური რიგით, თუ დიფერენციალური ამოცანის 

ამონახსნი მიეკუთვნება (2, 4]m  მაჩვენებლიან სობოლევ-სლობოდეცკის სივრცეს. ჩატარებული 

რიცხვითი ექსპერიმენტები ადასტურებენ ალგორითმის საიმედობას. 

3. განხილულია კონვექცია-დიფუზიის სამგანზომილებიანი ამოცანა ცვლადი კოეფიციენტებით 

კონვექციურ წევრებთან. მიახლოებითი ამონახსნის მისაღებად გამოყენებულია ორსაფეხურიანი 

სხვაობიანი მეთოდი, რომელიც იყენებს 7-წერტილიან შაბლონს. დამტკიცებულია მიახლოებითი 

ამონახსნის m  (2< 4m  ) რიგით კრებადობა, თუ ზუსტი ამონახსნი მიეკუთვნება m -მაჩვენებლიან   

სობოლევ- სლობოდეცკის სივრცეს. 

4. გამოკვლეულია  კოშის საწყისი და კოში-დარბუს სასაზღვრო ამოცანა  ტალღის არაწრფივი განტო-

ლებისათვის. შესწავლილია ამონახსნის არსებობისა და ერთადერთობის საკითხები. განხილულია აგ-

რეთვე ფეთქებადი ამონახსნის არსებობის შემთხვევები. 

5. ტელეგრაფის განტოლებისათვის ხარისხოვანი არაწრფივობით გამოკვლეულია დროით პერიოდუ-

ლი  ამოცანა დირიხლესა და პუანკარეს სასაზღვრო პირობებით. შესწავლილია ამონახსნის არსებო-

ბის, არარსებობისა და ერთადერთობის საკითხები. 

6. შესწავლილია ერთი დროით  არალოკალური ამოცანა მრავალგანზომილებიანი  ტალღის განტოლე-

ბისათვის ხარისხოვანი არაწრფივობით. განხილულია ამონახსნის არსებობისა და  ერთადერთობისა 

საკითხები. 

V. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

1) საქართველოში 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 მ. აშორდია On the well-possed of general boundary 

value problem for nonlinear impulsive 

systems with fixed impulses points 

Swedish-Georgian Conference in 

Analysis and Dynamical Systems 

(Tbilisi, Georgia, July 15-22, 2015) 

2 მ. აშორდია On the well-possedness of the Cauchy 

problem and the Lyapunov stability for 

the systems of ordinary differential 

equations 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბი-

ლისის სახელმწიფო უნივერსიტე-

ტის ა. რაზმაძის მათემატიკის 

ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფე-

რენცია  (თბილისი, 14-18 დეკემ-

ბერი, 2015 წ.) 

3 მ. აშორდია On the well-possed of the Cauchy 

problem for linear generalized 

differential systems 

საქართველოს მათემატიკოსთა 

კავშირის VI საერთაშორისო 

კონფერენცია  

(ქ. ბათუმი, 12-16 ივლისი, 2015 წ.) 

4 მ. აშორდია On the well-possedness of the Cauchy 

problem and the Lyapunov stability for 

the systems of generalized ordinary 

differential equations 

International Workshop on the 

Qualitative Theory of Differential 

Equations – QUALITDE-2015 (Tbilisi, 

Georgia, December 27-29, 2015) 

5 გ. ბერიკელაშვილი,  

ბ. მიდოდაშვილი 

დრეკადობის თეორიის მესამე 

სასაზღვრო ამოცანის სხვაობიანი 

ამოხსნის კრებადობის სიჩქარის 

საქართველოს მათემატიკოსთა 

კავშირის VI საერთაშორისო 

კონფერენცია  
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გაზრდის შესახებ (ქ. ბათუმი, 12-16 ივლისი, 2015 წ.) 

6 გ. ბერიკელაშვილი Convergence analysis of difference 

schemes for generalized Benjamin-Bona-

Mahony-Burgers equation 

International Workshop on the 

Qualitative Theory of Differential 

Equations – QUALITDE-2015 (Tbilisi, 

Georgia, December 27-29, 2015) 

7 ი. კიღურაძე მაღალი რიგის არაავტონომიური 

დიფერენციალური განტოლებების 

ამონახსნების ასიმპტოტური 

ყოფაქცევის შესახებ  

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ა. რაზმაძის 

მათემატიკის ინსტიტუტის 

სამეცნიერო კონფერენცია  

(თბილისი, 14-18 დეკემბერი) 

8 ი. კიღურაძე On boundary value problems with the 

condition at infinity for systems of 

higher order nonlinear differential 

equations 

International Workshop on the 

Qualitative Theory of Differential 

Equations – QUALITDE-2015 (Tbilisi, 

Georgia, December 27-29, 2015) 

9 ი. კიღურაძე,  

ზ. სოხაძე 

On one boundary value problem with 

the condition at infinity, arising in the 

oscillation theory 

International Workshop on the 

Qualitative Theory of Differential 

Equations – QUALITDE-2015 (Tbilisi, 

Georgia, December 27-29, 2015) 

10 ნ. ფარცვანია The nonlinear Kneser problem for 

singular in phase variables two-

dimensional differential systems 

International Workshop on the 

Qualitative Theory of Differential 

Equations – QUALITDE-2015 (Tbilisi, 

Georgia, December 27-29, 2015) 

11 ს. ხარიბეგაშვილი The local and global solvability of a 

multidimensional boundary value 

problem for some second order semi-

linear hyperbolic systems 

Swedish-Georgian Conference in 

Analysis and Dynamical Systems 

(Tbilisi, Georgia, July 15-22, 2015) 

12 ს. ხარიბეგაშვილი On one boundary value problem for 

semilinear equation with the iterated 

multidimensional wave operator in the 

principal part 

International Workshop on the 

Qualitative Theory of Differential 

Equations – QUALITDE-2015 (Tbilisi, 

Georgia, December 27-29, 2015) 

13 ო. ჯოხაძე The Riemann and Green-Hadamard 

functions of linear hyperbolic equations 

and its applications 

Swedish-Georgian Conference in 

Analysis and Dynamical Systems 

(Tbilisi, Georgia, July 15-22, 2015) 

14 ო. ჯოხაძე Periodic problem for the nonlinear 

telegraph equation 

International Workshop on the 

Qualitative Theory of Differential 

Equations – QUALITDE-2015 (Tbilisi, 

Georgia, December 27-29, 2015) 

15 ო. ჯოხაძე, 

ს. ხარიბეგაშვილი 

შერეული ამოცანა ერთი კლასის 

არაწრფივი ინტეგრო-

დიფერენციალური 

განტოლებებისათვის 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერ-

სიტეტის ა. რაზმაძის მათემატიკის 

ინსტიტუტის სამეცნიერო 
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კონფერენცია  (თბილისი, 14-18 

დეკემბერი, 2015 წ.) 

16 ო. ჯოხაძე რიმანის ფუნქცია მეორე რიგის 

ზოგადი სახის წრფივი 

ჰიპერბოლური განტოლებებისათვის 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის მეორე 

საფაკულტეტო კონფერენცია ზუსტ 

და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებებში (ქ. თბილისი, 29 

იანვარი-3 თებერვალი, 2015 წ.) 

მოხსენებათა ანოტაციები 

1. მიმოხილულია განზოგადებულ ჩვეულებრივ დიფერენციალურ განტოლებათა თეორიის საფუძ-

ვლები. მოყვანილია არგუმენტაცია, რის საფუძველზეც განპირობებულია ინტერესი ამ თეორიისად-

მი. განზოგადებულ არაწრფივ დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემებისთვის ზოგადი სახის არა-

წრფივი სასაზღვრო ამოცანებისთვის მიღებული კორექტულობის საკმარისი პირობები რეალიზებუ-

ლია არაწრფივი იმპულსური სისტემებისთვის. 

2. წრფივ ჩვეულებრივ დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემებისთვის განხილულია კოშის ამოცა-

ნის კორექტულობის საკითხი. წარმოდგენილია კორექტულობის აუცილებელი და საკმარისი პირობე-

ბი. გარდა ამისა, აღნიშნული სისტემებისთვის განხილულია ლიაპუნოვის აზრით მდგრადობის საკი-

თხი. მოყვანილია საკმარისი პირობები, რომლის შესრულების შემთხვევაში მდგრადობიდან გამომ-

დინარეობს  კოშის ამოცანის კორექტულობა. 

3. განზოგადებულ წრფივ დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემებისთვის განხილულია კოშის 

ამოცანის კორექტულობის საკითხი. წარმოდგენილია კორექტულობის აუცილებელი და საკმარისი 

პირობები, აგრეთვე, ეფექტური საკმარისი პირობები. 

4. განზოგადებულ წრფივ დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემებისთვის განხილულია კოშის 

ამოცანის კორექტულობის საკითხი. წარმოდგენილია კორექტულობის აუცილებელი და საკმარისი 

პირობები. აღნიშნული სისტემებისთვის განხილულია აგრეთვე ლიაპუნოვის აზრით მდგრადობის 

საკითხი. მოყვანილია საკმარისი პირობები, რომლის შესრულების შემთხვევაში მდგრადობიდან გა-

მომდინარეობს  კოშის ამოცანის კორექტულობა. 

5. სტატიკური დრეკადობის თეორიის მესამე სასაზღვრო ამოცანისათვის გამოკვლეულია მაღალი რი-

გის სიზუსტის სხვაობიანი მეთოდი. 

6. განზოგადებული ბენჟამინ-ბონა-მაჰონი-ბურგერსის არაწრფივი განტოლებისათვის დასმული  საწ-

ყის-სასაზღვრო ამოცანის ამოსახსნელად შემოთავაზებულია აბსოლუტურად მდგრადი სასრულ 

სხვაობიანი სქემა. კრებადობა გამოკვლეულია სობოლევ-სლობოდეცკის სივრცეში. 

7. გამოკვლეულია ფაზური ცვლადების მიმართ ნელად ზრდადი მაღალი რიგის არაავტონომიური 

დიფერენციალური განტოლებების ამონახსნების ყოფაქცევა უსასრულოდ შორეული წერტილის მი-

დამოში. 

8. მაღალი რიგის არაწრფივი არაავტონომიური დიფერენციალური სისტემებისათვის გამოკვლეულია 

არაწრფივი სასაზღვრო ამოცანები უსასრულო შუალედში და დადგენილია მათი ამოხსნადობისა და 

ცალსახად ამოხსნადობის საკმარისი პირობები.  

9. მაღალი რიგის დაგვიანებულარგუმენტებიანი დიფერენციალური განტოლებებისათვის უსასრუ-

ლო შუალედში გამოკვლეულია არაწრფივი სასაზღვრო ამოცანები, რომელბიც წარმოიშობიან ოსცი-

ლაციის თეორიაში. 

10. ფაზური ცვლადების მიმართ სინგულარული ორგანზომილებიანი დიფერენციალური სისტემები-

სათვის დადგენილია კნეზერის არაწრფივი ამოცანის დადებითი ამონახსნის არსებობის არაგაუმჯო-

ბესებადი საკმარისი პირობები. 

11. შესწავლილია მრავალგანზომილებიანი სასაზღვრო ამოცანა  არაწრფივ ჰიპერბოლურ სისტემათა 
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ერთი კლასისათვის. განხილულია გლობალური ამონახსნის არსებობის, ერთადერთობისა და არარ-

სებობის საკითხები. 

12. გამოკვლეულია ერთი სასაზღვრო  ამოცანა მრავალგანზომილებიან არაწრფივ ჰიპერბოლურ გან-

ტოლებათა ერთი კლასისათვის. ნაპოვნია პირობები ამოცანის მონაცემებზე, რომლებიც უზრუნველ-

ყოფენ ამონახსნის არსებობასა და ერთადერთობას. განხილულია აგრეთვე  შემთხვევები, როდესაც 

ამოცანას არ გააჩნია ამონახსნი. 

13. ნაპოვნია ზოგადი სახის წრფივი ჰიპერბოლური განტოლებებისათვის რიმანისა და გრინ-ადამა-

რის ფუნქციათა ახალი თვისებები. მოყვანილია მათი გამოყენებები არაწრფივ ჰიპერბოლურ განტო-

ლებათა ზოგიერთი კლასისათვის სასაზღვრო ამოცანების შესწავლაში. 

14. ტელეგრაფის არაწრფივი განტოლებისათვის გამოკვლეულია დროით პერიოდული ამოცანა დი-

რიხლესა და პუანკარეს სასაზღვრო პირობებით. დადგენილია პირობები ამოცანის მონაცემებზე, რომ-

ლებიც უზრუნველყოფენ ამონახსნის არსებობას. 

15. ერთი კლასის არაწრფივი პარაბოლური ტიპის ინტეგრო-დიფერენციალური განტოლებებისათვის 

შესწავლილია საწყის–სასაზღვრო ამოცანების ამონახსნთა არსებობის, ერთადერთობის, არაერთადერ-

თობისა და არარსებობის  საკითხები. 

16. შესწავლილია მეორე რიგის ზოგადი წრფივი ჰიპერბოლური განტოლებების რიმანისა და გრინი-

ადამარის ფუნქციის ახალი თვისებები. მოყვანილია მათი გამოყენებები არაწრფივ სასაზღვრო ამოცა-

ნებში.  

2) უცხოეთში 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 I. Kiguradze Positive solutions of periodic type 

boundary value problems for singular in 

phase variables differential systems 

Czech-Georgian Workshop on Boundary 

Value Problems – WBVP-2015  

(Brno, Czech Republic, January 26-27, 

2015) 

2 I. Kiguradze Criteria for the existence of 

oscillatory solutions of higher order 

nonlinear differential equations 

Всероссийская научная конференция 

“Творческое наследие профессоров 

кафедры дифференциальных 

уравнений О. А. Олейник и В. А. 

Кондратьева” (Москва, Россия, 2-3 

декабря, 2015 г.) 

3 I. Kiguradze On positive solutions of 

boundary value problems 

for singular in phase variables 

differential systems 

Международная математическая кон-

ференция “Шестые Богдановские чте-

ния по обыкновенным диффе-

ренциальным уравнениям” (Минск, 

Беларусь, 7-10 декабря, 2015 г.) 

4 N. Partsvania,  

B. Půža 

Positive solutions of nonlocal boundary 

value problems for singular in phase 

variables two-dimensional differential 

systems 

Czech-Georgian Workshop on Boundary 

Value Problems – WBVP-2015 

(Brno, Czech Republic, January 26-27, 

2015) 

მოხსენებათა ანოტაციები 

1. ფაზური ცვლადების მიმართ სინგულარული არაავტომიური დიფერენციალური სისტემებისათვის 



32 

 

დადგენილია პერიოდულის ტიპის სასაზღვრო ამოცანების დადებითი ამონახსნების არსებობისა და 

ერთადერთობის ოპტიმალური საკმარისი პირობები. 

2. მაღალი რიგის არაავტონომიური დიფერენციალური განტოლებებისათვის დადგენილია რხევად 

ამონახსნთა მრავალპარამეტრიანი ოჯახების არსებობის აუცილებელი და საკმარისი პირობები. 

3. ფაზური ცვლადების მიმართ სინგულარული არაავტონომიური დიფერენციალური სისტემებისა-

თვის დადგენილია არაწრფივ სასაზღვრო ამოცანათა დადებითი ამონახსნების არსებობისა და ერთა-

დერთობის ოპტიმალური საკმარისი პირობები. 

4. ფაზური ცვლადების მიმართ სინგულარული მეორე რიგის დიფერენციალური სისტემებისათვის 

დადგენილია არაწრფივ არალოკალურ ამოცანათა დადებითი ამონახსნების არსებობის არაგაუმჯობე-

სებადი საკმარისი პირობები. 

სხვა ინფორმაცია: 

 ჩატარებული სამეცნიერო ფორუმები 

განყოფილების მიერ ორგანიზებული იყო საერთაშორისო ვორკშოპი დიფერენციალურ განტოლე-

ბათა თვისებრივ თეორიაში – QUALITDE-2015, რომელიც ჩატარდა თბილისში 2015 წლის 27-29 დე-

კემბერს. 

განყოფილება ჩეხეთის მეცნიერებათა აკადემიის მათემატიკის ინსტიტუტის ბრნოს ფილიალთან 

ერთად მონაწილეობას ღებულობდა სასაზღვრო ამოცანებში ჩეხეთ-საქართველოს ვორკშოპის (WBVP-

2015) ორგანიზებაში. WBVP-2015-ის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღეს ივანე კიღურაძემ და ნინო 

ფარცვანიამ, როგორც მოწვეულმა მომხსენებლებმა. 

 საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობა 

ივანე კიღურაძე:  

როგორც სარედაქციო კოლეგიის წევრი, თანამშრომლობდა უცხოურ სამეცნიერო ჟურნალებთან:  

“Boundary Value Problems”; “Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations”; “Nonlinear 
Oscillations”; “Fasciculi Mathematici”; “Functional Differential Equations”; ხოლო როგორც რეცენზენტი – 

ჟურნალებთან: “Дифференциальные уравнения”, “Nonlinear Analysis”. 

იყო საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “Шестые Богдановские чтения по обыкновенным 

дифференциальным уравнениям” (ქ. მინსკი, ბელორუსია) საპროგრამო კომიტეტის წევრი. 

იყო საერთაშორისო ვორკშოპის QUALITDE-2015 საპროგრამო კომიტეტის თავმჯდომარე. 

მალხაზ აშორდია: 

იყო საერთაშორისო ვორკშოპის QUALITDE-2015 საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი. 

გივი ბერიკელაშვილი: 

როგორც რეფერენტი, თანამშრომლობდა რეფერატურ ჟურნალ “Mathematical Reviews”-თან. 

იყო საერთაშორისო ვორკშოპის QUALITDE-2015 საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი. 

ნინო ფარცვანია: 

2015 წლის 25 იანვრიდან 31 იანვრამდე მივლინებით იმყოფებოდა ჩეხეთის მეცნიერებათა აკადემი-

ის მათემატიკის ინსტიტუტის ბრნოს ფილიალში (ქ. ბრნო, ჩეხეთის რესპუბლიკა), სადაც მონაწილეო-
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ბა მიიღო სასაზღვრო ამოცანებში ჩეხეთ-საქართველოს ვორკშოპის მუშაობაში, როგორც მოწვეულმა 

მომხსენებელმა. გარდა ამისა, ჩეხეთში ყოფნისას გააგრძელა ერთობლივი კვლევები სინგულარულ სა-

საზღვრო ამოცანებში ჩეხ კოლეგასთან ბ. პუჟასთან ერთად. 

როგორც რეცენზენტი, თანამშრომლობდა საერთაშორისო ჟურნალთან “Miskolc Mathematical 
Notes”. 

არის რეფერატული ჟურნალის “Mathematical Reviews” რეფერენტი. 

არის საერთაშორისო ჟურნალის “Memoirs on Differential Equations and Mathematical Physics” 

ასოცირებული რედაქტორი. 

არის საერთაშორისო ჟურნალის “Miskolc Mathematical Notes” სარედაქციო კოლეგიის წევრი. 

იყო საერთაშორისო ვორკშოპის QUALITDE-2015 საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე. 

სერგო ხარიბეგაშვილი: 

როგორც სარედაქციო კოლეგიის წევრი, თანამშრომლობდა საერთაშორისო ჟურნალებთან: 

“Georgian Mathematical Journal” და “Memoirs on Differential Equations and Mathematical Physics”. 

იყო საერთაშორისო ვორკშოპის QUALITDE-2015 საპროგრამო კომიტეტის წევრი. 

 

 

 

მათემატიკური ფიზიკის განყოფილება  

 

სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი პროფესორი როლანდ დუდუჩავა 

სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: როლანდ დუდუჩავა, თენგიზ ბუჩუკური, 

ავთანდილ გაჩეჩილაძე, როლანდ გაჩეჩილაძე, დავით კაპანაძე, ოთარ ჭკადუა. 

თანამშრომლები საზოგადოებრივ საწყისებზე: ეკატერინა პესეცკაია, მედეა ცაავა, თამთა 

წუწუნავა. 

II. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2015 წლისათვის  

დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები 

# 

გეგმით გათვალისწინებული და 

შესრულებული სამუშაოს დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

სამუშაოს 

ხელმძღვანელი 
სამუშაოს შემსრულებლები 

1 მაქსველის სისტემა ანიზოტროპულ 

გარემოში 

რ.დუდუჩავა, 

დ.კაპანაძე 

რ.დუდუჩავა, დ.კაპანაძე,  

ო. ჭკადუა, თ. ბუჩუკური,            

მ.ცაავა 

დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

1. შესწავლილია  ეკრანისა ტიპისა და კუთხოვანი განსაკუთრებულობის მქონე არეებში ზოგიერთი 

სასაზღვრო ამოცანა როგორც მაქსველის, ასევე ჰელმჰოლცის განტოლებებისათვის. ამოცანები 

დაყვანილია საზღვარზე ინტეგრო-დიფერენციალურ განტოლებებზე და მათი შესწავლა მოხდა 

ფსევდოდიფერენციალური ოპერატორების თვისებების გამოყენებით, ზოგიერთ შემთხვევაში 

მიღებულია არსებობისა და რეგულარობის შედეგები. 
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2.  ნაპოვნია მელინის კონვოლუციის განტოლების ფრედჰოლმურობის კრიტერიუმი სობოლევისა 

და ბესელის პოტენციალთა სივრცეებში. მიღებული შედეგები გამოყენებულია შერეული 

სასაზღვრო ამოცანის შესასწავლად ჰელმჰოლცის განტოლებისათვის მოდელურ არეში-α გაშლის 

უსასრულო კუთხეში. 

 სამუშაოს დასახელება სამუშაოს ხელმძღვანელი სამუშაოს შემსრულებლები 

2 ლოკალიზებული ინტეგრალურ 

განტოლებათა მეთოდი ელექტრო-

მაგნეტო-დრეკადობის არაერთგვა-

როვანი ანიზოტროპული 

თეორიის რობენის ტიპის 

ამოცანისათვის. 

დ. ნატროშვილი 
ო. ჭკადუა, თ. ბუჩუკური,  

დ. ნატროშვილი 

დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

შესწავლილია 3-განზომილებიანი განზოგადებული თერმო-ელექტრო-მაგნეტო-დრეკადობის 

ერთგვაროვანი, ანიზოტროპული თეორიის ფსევდო-რხევის შერეული სასაზღვრო ამოცანა ბზარის 

მქონე სხეულებისათვის. პოტენციალთა და ფსევდოდიფერენციალურ განტოლებათა მეთოდის 

გამოყენებით დამტკიცებულია ამონახსნის არსებობისა და ერთადერთობის თეორემები. 

გამოკვლეულია ამონახსნის სინგულარობა ბზარის კიდესა და იმ წირის მახლობლობაში სადაც 

იცვლებიან სასაზღვრო პირობები. ნაჩვენებია, რომ ამონახსნის სინგულარობა საზოგადოდ 

დამოკიდებულია როგორც დრეკად ასევე ელექტრულ და მაგნიტურ მუდმივებზე და იმ წირის 

გეომეტრიაზე სადაც იცვლებიან სასაზღვრო პირობები. 

ამ საკითხებთან დაკავშირებით მომზადებულია  ერთი სტატია გამოსაქვეყნებლად 

 სამუშაოს დასახელება სამუშაოს ხელმძღვანელი სამუშაოს შემსრულებლები 

3 

დრეკადობის თეორიის სტატიკის 

და დინამიკის სასაზღვრო სა-

კონტაქტო ამოცანა ერთგვაროვანი 

ჰემიტროპული სხეულისათვის 

ხახუნის გათვალისწინებით 

რ. გაჩეჩილაძე ა. გაჩეჩილაძე, რ. გაჩეჩილაძე 

დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

გამოკვლეულია სასაზღვრო-საკონტაქტო ამოცანა მიკროპოლარული ერთგვაროვანი დრეკადი 

ჰემიტროპული სხეულისათვის ხახუნის გათვალისწინებით. ამ ამოცანაში ხახუნის ძალა 

წარმოიქმნება დრეკადი სხეულის არა მხები მიმართულებით გადაადგილებისას, არამედ ნორმალის 

მიმართულებით გადაადგილებისას. განიხილება ორი შემთხვევა: კოერციტიული (როდესაც 

დრეკადი სხეული თავისი საზღვრის რომელიღაც დადებითი ზომის ნაწილით ჩამაგრებული) და  

არაკოერციტიული (როდესაც ასეთი ჩამაგრებები არ გვაქვს). სტეკლოვ-პუანკარეს ოპერატორის 

გამოყენებით ეს ამოცანა ეკვივალენტურად დაიყვანება სასაზღვრო ვარიაციულ უტოლობაზე. 

ვარიაციულ უტოლობათა ზოგად თეორიაზე დაყრდნობით შეისწავლება სუსტი ამონახსნების 

არსებობისა და ერთადერთობის საკითხი. კოერციტიულ შემთხვევაში ამოცანა ამოხსნადია ცალსახად 

და უპირობოდ და ამონახსნი უწყვეტად არის დამოკიდებული ამოცანის მონაცემებზე, ხოლო 

არაკოერციტიულ შემთხვევაში ცხადი სახით იწერება ამონახსნის არსებობის აუცილებელი პირობა. 

ეს პირობა გარკვეულ დამატებით შეზღუდვებში წარმოადგენს არსებობის საკმარის პირობასაც. 

ამ საკითხებთან დაკავშირებით  გამოქვეყებულია  ერთი სტატია. 

III. საგრანტო დაფინანსებით დამუშავებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

# პროექტის დასახელება დამფინანსებელი პროექტის პროექტის 
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ორგანიზაცია ხელმძღვანელი შემსრულებლები 

1 

 

 

 

 

ეკრანის ტიპის ამოცანები 

ანიზოტროპული მაქსველის 

განტოლებებისათვის: ასიმპტო-

ტური ანალიზი და რიცხვითი 

მიახლოებები 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

დ. კაპანაძე დ. კაპანაძე,  

რ. დუდუჩავა,  

ე. პესეცკაია 

პროექტის დასრულებული ეტაპის შედეგები (ანოტაცია) 

შესწავლილია ზოგიერთი ეკრანის ტიპის სასაზღვრო ამოცანა მაქსველის განტოლებებისათვის. 

არსებობის, ერთადერთობისა და რეგულარობის შედეგები მიღებულია დირიხლეს, ნეიმანისა და 

შერეული ტიპის სასაზღვრო ამოცანებისთვის. 

# პროექტის დასახელება 
დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი 

პროექტის 

შემსრულებლები 

2 თხელი გარსის  ასიმპტოტური  

მოდელი 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი, 

გრანტი DI/10/5 -

101/12, ხელშეკრუ-

ლება 13/14 

ე. შარგოროდსკი 

(კინგს კოლეჯი, 

ლონდონი, დიდი 

ბრიტანეთი)  

რ. დუდუჩავა  

ე. შარგოროდსკი, 

რ.დუდუჩავა, 

თ. ბუჩუკური, 

მ. ცაავა გ. ტეფნაძე 

პროექტის დასრულებული ეტაპის შედეგები (ანოტაცია) 

Tema I.   giunteris warmoebulebis aRricxva da maTi gamoyeneba. 

გიუნტერის წარმოებულების აღრიცხვისათვის ჰიპერზედაპირებზე დადგენილია ახალი ფაქტები. 

მგალითად, დამტკიცდა რომ ერთეულოვან ნორმალთა ვექტორულ ველს გააჩნია ერთადერთი 

„მართებული“ (proper) გაგრძელება ზედაპირს გარეთ. ეს აღრიცხვა გამოიყენება კოიტერ-სანჩეს -

პალენსია-სიარლეს გარსის წრფივი ასიმპტოტური მოდელის ალტერნატიული მოდელის მისაღებად 

 - კრებადობის გამოყენებით. პირველ რიგში ეს გაკეთდა  სასაზღვრო ამოცანისათვის რომელიც 

დასმულია ლაპლასის განტოლებისათვის თხელ ფენაში როდესაც ფენის სისქე მიისწრაფის 

ნულისაკენ. მოძებნილია ზღვრული სასაზღვრო ამოცანა, რომელიც ჩაიწერება შუა ზედაპირზე. 

       იგივე ამოცანა დაისვა და გადაწყდა სასაზღვრო ამოცანისათვის რომელიც დაისვა ლამეს 

განტოლებისათვის თხელ შრეში. აქაც დადგენილია ზღვრული განტოლება, რომელიც ჩაწერილია 

შუა ზედაპირზე გიუნტერის წარმოებულების საშუალებით და წარმოადგენს გარსის განტოლების 

ახალ ვარიანტს, რომელიც უფრო მარტივია ვიდრე კარგად ცნობილი კოიტერის გარსის განტოლება. 
 

Tema II.   დრეკადი გარსის მოდელის მიღება Г-კრებადობის დახმარებით  

კვლევის მეორე ეტაპზე განხილულია გარსის იერარქიული მოდელის რამდენიმე შემთხვევა, 

რომლებიც განსხვავდებიან h სისქის შრის კუთრი დრეკადი ენერგიის სხვადასხვა სკალირებით. 

მიღებული განტოლება ჩაწერილია გიუნტერის წარმოებულების მეშვეობით და წარმოადგენს ლამეს 

განტოლების ანალოგს (განსხვავებაა დაბალი რიგის წევრი, რომელიც შეიცავს ზედაპირის სიმრუდეს 

და ვეინგარტენის მატრიცას. მიღებული განტოლება მარტივია შესასწავლად და ადვილად ექვემდება-

რება ამონახსნის არსებობის და ერთადერთობის გამოკვლევებს, ასევე მიახლოებითი ამოხსნის 

მიდგომებს, რადგან არის დადებითად განსაზღვრული (იხ მე-3 თემა ქვემოთ).   

        -კრებადობის დასადგენად სასაზღვრო ამოცანა გადაწერილია  ვარიაციული ფორმულირებით 

და დაყვანილია ფუნქციონალის მინიმიზაციის პრობლემაზე.  -ზღვარზე გადასვლით მიღებული 

ფუნქციონალის საშუალებით დაწერილია შესაბამისი სასაზღვრო ამოცანა. 
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       დამტიკიცებულია მიღებული გარსის განტოლებისათვის სასაზღვრო ამოცანის ამოხსნადობა და 

ერთადერთობა გლუვი საზღვრის შემთხვევაში, ხოლო არაგლუვი (ლიფშიცის) საზღვრის 

შემთხვევაში დამუშავებულია მეთოდი მელინის კონვოკლუციის ოპერატორების გამოყენებით, 

რომელიც იძლევა საშუალებას ჩავატაროთ ამოხსნადობის გამოკვლევა გარსის განტოლებისათვის 

ლიფშიცის საზღვრიანი ზედაპირის შემთხვევაში. 

 

Tema III. მიახლოებითი ამოხსნის მეთოდების დამუშავება 

ორგანზომილებიანი გარსისთვის მიღებული  ლაპლას-ბელტრამისა და ლამეს განტოლებებისათვის, 

რომლებიც გიუნტერის წარმოებულების საშუალებით არის ჩაწერილი,  განხილულია დირიხლეს 

ტიპის სასაზღვრო ამოცანები. ამ ამოცანებისთვის  დასაბუთებულია გალიორკინის ტიპის მეთოდით 

მიღებული მიახლოებითი ამონახსნების არსებობა, ერთადერთობა და შესაბამისი ზუსტი 

ამონახსნისკენ კრებადობა.  -კრებადობის გამოყენებით  ორგანზომილებიანი სასაზღვრო ამოცანების 

ამ მიახლოებითი ამონახსნებიდან აიგება შესაბამისი  სამგანზომილებიანი  ამოცანების მიახლოებითი 

ამონახსნები. 

 

შესრულებული ნაშრომები:     

გამოქვეყნებულია ნაშრომები:    3 სტატია     

მიღებულია გა,ოსაქვეყნებლად ნაშრომები:  4 სტატია   

მომზადებულის გამოსაქვეყნებლად ნაშრომები:  4 სტატია   

მოხსენებულია კონფერენციებზე:  21 კონფერენცია   

გამოქვეყნებულია საკონფერენციო თეზისები:  27  საკონფერენციო თეზისი   

 

# პროექტის დასახელება 
დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი 

პროექტის 

შემსრულებლები 

3 მრავალკომპონენტიანი ერთ-

გვაროვანი და არაერთგვარო-

ვანი დრეკადი სტრუქტურების 

დინამიკის მათემატიკური 

მოდელების გამოკვლევა 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი, 

გრანტი FR/286/5-

101/13 

დ. ნატროშვილი დ. ნატროშვილი, 

თ. ბუჩუკური, 

 ო. ჭკადუა 

პროექტის დასრულებული ეტაპის შედეგები (ანოტაცია) 

Tema 1 (TEME თეორია): 
ა) გამოკვლეულია TEME(თერმო-ელექტრო-მაგნეტო-დრეკადობის) თეორიის შერეული ტრანსმისიის 

ტიპის ამოცანების ამონახსნების ასიმპტოტური თვისებები  ისეთი წირების მიდამოში, რომლებიც 

ერთმანეთისგან გამოყოფენ ზედაპირის ნაწილებს განსხვავებული ტიპის სასაზღვრო პირობებით, ან 

რომლებზეც საკონტაქტო ზედაპირი გადაკვეთს კომპოზიტური სხეულის გარე საზღვარს. 

გამოთვლილია ძაბვების სინგულარობების მაჩვენებლები და შესწავლილია მათი გარემოს 

მახასიათებლებზე და განსაკუთრებული წირის გეომეტრიაზე დამოკიდებულება; ჩატარებულია 

ოსცილირებადი ძაბვების სინგულარობების ანალიზი. რიცხვითი მაგალითები, რომლებიც ძაბვების 

სინგულარობების მაჩვენებლების მატერიალურ პარამეტრებზე და განსაკუთრებული წირების 

გეომეტრიაზე დამოკიდებულების ილუსტრირებას ახდენენ. 

 

Tema 2 (GTEME  თეორია): 

ბ) შესწავლიია GTEME (განზოგადებული თერმო-ელექტრო-მაგნეტო-დრეკადობის) თეორიის ძირი-

თადი, შერეული და შიდა ბზარის ამოცანები. გამოკვლეულია ამონახსნთა ასიმპტოტური თვისებები. 

გამოთვლილია ძაბვების სინგულარობის მაჩვენებლები და შესწავლილია მათი დამოკიდებულება  

გარემოს მახასიათებლებზე. შესწავლილია სითბოს გავრცელების სიჩქარის  სასრულობის გავლენა 
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თერმო-მექანიკურ და ელექტრო-მაგნიტურ ველების განაწილებაზე. მოყვანილია რიცხვითი 

მაგალითები, რომლებიც ძაბვების სინგულარობების მაჩვენებლების მატერიალურ პარამეტრებზე და 

განსაკუთრებული წირების გეომეტრიაზე დამოკიდებულების ილუსტრირებას ახდენენ. 

 

Tema 3 (GTPE  თეორია): 

გ) განხილილულია განზოგადებული თერმოპიეზოელექტრობის მოდელი ენერგიის დისიპაციის 

გარეშე  (GTPE თეორია). ამ მოდელისთვის გამოყვანილია გრინის ტოლობები,  ჩამოყალიბებულია 

სასაზღვრო ამოცანების ვარიაციული ფორმულირება,  იზოტროპული შემთხვევისათვის აგებულია  

ფსევდორხევის ფუნდამენტური ამონახსნი ელემენტარულ ფუნქციებში, დამტკიცებულია 

ფსევდორხევის ამოცანების ამონახსნთა ერთადეთობის თეორემები. 

ამ საკითხებთან დაკავშირებით მომზადებულია  ორი პრეპრინტი და მომზადებულია ორი სტატია 

გამოსაქვეყნებლად 

 

IV. პუბლიკაციები 

1) საქართველოში 

სტატიები 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, Jurna-
lis/krebulis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 

O. Chkadua,  

R. Duduchava,   

D. Kapanadze 

The Screen Type Dirichlet 

Boundary Value Problems for 

Anisotropic Pseudo-Maxwell's 

Equations 

Mem. 

Differential 

Equations Math. 

Phys., 66 (2015), 

pp. 33-43. 

Tbilisi, 
andria 
razmaZis 
maTematikis 
instituti 

11 

2 O. Chkadua,  

D. Natroshvili 

Localized Boundary-Domain 

Integral Equations Approach for 

Robin Type Problem of the 

Theory of Piezo-Elasticity For 

Inhomogeneous Solids 

Mem. 

Differential 

Equations Math. 

Phys., 65 (2015), 

pp. 57-91. 

Tbilisi, 
andria 
razmaZis 
maTematikis 
instituti 

34 

3 R. Duduchava,   T. 

Tsutsunava 

ntegro-Differential Equations of 

Prandtl type in the Bessel 

potential spaces.  

Mem. 

Differential 

Equations Math. 

Phys., 65 (2015), 

pp. 45-64. 

Tbilisi, 
andria 
razmaZis 
maTematikis 
instituti 

20 

4 D. Kapanadze On electromagnetic scattering 

problems for screens 

Proc. A. 

Razmadze Math. 

Inst., 167 (2015), 

119-122  

Tbilisi, 
andria 
razmaZis 
maTematikis 
instituti 

4 

ანოტაციები ქართულ ენაზე 

1. გამოკვლეულია ეკრანის ტიპის დირიხლეს სასაზღვრო ამოცანები ანიზოტროპული ფსევდო-

მაქსველის განტოლებებისათვის. ნაჩვენებია, რომ ეს ამოცანები  მხები დირიხლეს პირობით 

კორექტულები არიან მხებ სობოლევის სივრცეებში და ისინი შესაძლოა ექვივალენტურად 

დავიყვანოთ დირიხლეს სასაზღვრო ამოცანამდე ჩვეულებრივ სობოლევის სივრცეებში. 

პოტენციალთა მეთოდისა და ფსევდო-დიფერენციალური განტოლებათა მეთოდის  გამოყენებით 
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მიღებულია ამონახსნის არსებობის, ერთადერთობისა და რეგულარობის შედეგები.  ეკრანის 

საზღვართან აღწერილია ამონახსნის ასიმპტოტიკური ყოფაქცევა, რომლის გამოყენებით 

დადგენილია ამონახსნის ჰელდერული უწყვეტობის საუკეთესო მაჩვენებელი 

2. განვითარებულია ლოკალიზებული პარამეტრიქსის მეთოდი   პიეზო-დრეკადობის თეორიის 

რობენის ტიპის 3-განზომილებიანი ამოცანისათვის არაერთგვაროვანი ანიზოტრო-პული სხეულების 

შემთხვევაში.   გრინის ინტეგრალური წარმოდგენის ფორმულისა და ლოკალიზებული 

პოტენციალების თვისებების გამოყენებით რობენის ტიპის  ამოცანა დაიყვანება ლოკალიზებულ 

სასაზღვრო-სივრცულ ინტეგრალურ განტოლებათა სისტემაზე, რომლის შესაბამისი ოპერატორი 

ეკუთვნის ბუტე დე მონველის ალგებრას.  შესწავლილია  რობენის ტიპის სასაზღვრო ამოცანისა და 

მიღებულ ლოკალიზებულ სასაზღვრო- სივრცულ ინტეგრალურ განტოლებათა სისტემის 

ეკვივალენტობა. ვიშიკ-ესკინის თეო-რიის გამოყენებით, რომელიც ეფუძნება ვინერ-ჰოფის 

ფაქტორიზაციის მეთოდს, დადგენილია პირობები, რომლის დროსაც ლოკალიზებულ  სასაზღვრო-

სივრცულ ინტეგრალურ განტოლებათა  ოპერატორი არის ფრედჰოლმური და ნაჩვენებია მისი 

შებრუნებადობა შესაბამის  სობოლევ-სლობოდეცკისა და ბესელის პოტენციალთა  სივრცეებში. 

3.   სტატიის მიზანია გამოიკვლიოს ფრედჰოლმურობის კრიტერიუმი პრანდტლის ტიპის ინტეგრო-

დიფერენციალური განტოლებისათვის უბან-უბან უწყვეტი კოეფიციენტებით ბესელის 

პოტენციალთა სივრცეში $\mathbb{H}^s_p(\mathbb{R})$. გამოსაკვლევი ინტეგრო-დიფერენციალური 

განტოლებების სისტემა დაიყვანება ექვივალენტურ მელინის კონვოლუციის ტიპის სისტემაზე, 

რომლისთვისაც გამოყენება ვ. დიდენკოს, რ. დუდუჩავას [3] და რ. დუდუჩავას [9] მიერ ბოლო დროს 

მიღებული შედეგები მელინის კონვოლუციის ტიპის განტოლებებისათვის მერომორფული 

ბირთვებით ბესელის პოტენციათა სივრცეებში, სადაც დადგენილია ფრედჰოლმურობის (და,  რიგ 

შემთხვევებში, ერთადერთი ამოხსნადობის) კრიტერიუმები ზემოთ ხსენებული ინტეგრო-

დიფერენციალური განტოლებებისათვის  

4. შესწავლილია ეკრანის ტიპის დირიხლეს სასაზღვრო ამოცანები იზოტროპული მაქსველის 

განტოლებებისათვის. პოტენციალთა მეთოდით მიღებულია ამონახსნის არსებობისა და 

ერთადერთობის შედეგები H(curl;D) სობოლევის სივრცეებში. 
 

2) ucxoeTSi 

სტატიები  

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, Jurna-
lis/krebulis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 

 

 

R. Duduchava,  

E. Shargorodsky,  

G. Tephnadze 

 

Extension of the unit normal vector 

field to a hypersurface 

 

Georgian 

Mathematical  

Journal. 22, 5,  

355-359,  2015 

Germany 

De Grueter 

 

 

               5 

 

 

           

2 D. Kapanadze,  

G. Mishuris,  

E. Pesetskaya 

 

Exact solution of a nonlinear heat 

conduction problem in a doubly 

periodic 2D composite material 

Archives of 

Mechanics, 67(2), 

157–178, 2015 

Warszawa, IPPT 

PAN 

 

            22 

 

 

3 D. Kapanadze,  

W. Miszuris, 

E.Pesetskaya 

 

Relationship between the effective 

thermal properties of linear and 

nonlinear  

ZAMM - Journal 

of Applied 

Mathematics 

and Mechanics, 

2015 

WILEY-VCH 

Verlag GmbH & 

Co. 

 

11 

 

 

4 D. Kapanadze,  

G. Mishuris,  

E. Pesetskaya 

 

doubly periodic composites 

 

 

Complex 

Variables and 

Elliptic Equations, 

60, 1–23, 2015 

Taylor & Francis 

 

24 

 

 

5 L.P. Castro, 

D. Kapanadze, 

Improved algorithm for analytical 

solution of the heat conduction 

Math. Meth. Appl. 

Sci. 2015 

John Wiley & 

Sons 

12 

 



 

39 

 

 

E. Pesetskaya 

 

problem in doubly periodic 2D 

composite materials 

  

6 А.  Гачечиладзе,     

Р.  Гачечиладзе,    

Effective conductivity of a composite 

material with stiff imperfect contact 

conditions 

Односторонние  контактные задачи 

с трением, возникающим вдоль 

нормали.   

Дифференциальн

ые Уравнения,  

2015. DOI: 

10.1134/ SO 

3740641150 

Москва, 2015. 19 

ანოტაციები ქართულ ენაზე 

1. 1. დამტკიცდა რომ ერთეულოვან ნორმალთა ვექტორულ ველს გააჩნია ერთადერთი „მართე-

ბული“გაგრძელება (proper extension) ზედაპირს გარეთ და ეს გაგრძელება წარმოადგენს არაწრფივი 

ეიკონალური განტოლების ამონახსნს. ცხადადაა ამოწერილი გაგრძელებული ვექტორული ველი. 

2. 2. ნაშრომში შესწავლილია ორგანზომილებიან უსასრულო პერიოდული ტემპერატურაზე 

დამოკიდებული თბოგამტარობის მქონე მასალებით შედგენილი კომპოზიტური სხეულისთვის 

სითბოს გავრცელების ამოცანა. გარკვეულ პირობებში მიღებულია ამოცანის  ამონახსნის ზუსტი 

მნიშვნელობების საპოვნელად შესაბამისი ალგორითმი. 

3. 3. შესწავლილია ორგანზომილებიან უსასრულო პერიოდული კომპოზიტური სხეულისთვის სითბოს 

გავრცელების ამოცანა. რიცხვითი მიახლოებების მაღალის სიზუსტით ჩატარების მიზნით 

შემუშავებულია ახალი ალგორითმი და ჩატარებულია შესაბამისი გამოთვლები. 

4. 4. ნაშრომში მიღებულია ორგანზომილებიან უსასრულო პერიოდული კომპოზიტური სხეულისთვის 

სითბოს გავრცელების ამოცანის ანალიზური ამონახსნის რიცხვითი მიახლოებების ჩასატარებელი 

ალგორითმი. რომლის ეფექტურობა ნაჩვენებია რამდენიმე პრაქტიკული ნიშვნელობის მაგალითზე. 

5. 5. ნაშრომში ანალიზური და რიცხვითი მეთოდების საშუალებით შესწავლილია ორგანზომილებიან 

უსასრულო პერიოდული კომპოზიტური სხეულისთვის სითბოს გავრცელების ამოცანა ხისტი 

საკონტაქტო პირობებით.  

6. გამოკვლეულია სასაზღვრო-საკონტაქტო ამოცანა მიკროპოლარული ერთგვაროვანი დრეკადი 

ჰემიტროპული სხეულისათვის ხახუნის გათვალისწინებით. ამ ამოცანაში ხახუნის ძალა წარმოიქმნება 

დრეკადი სხეულის არა მხები მიმართულებით გადაადგილებისას, არამედ ნორმალის მიმართულებით 

გადაადგილებისას. განიხილება ორი შემთხვევა: კოერციტიული (როდესაც დრეკადი სხეული თავისი 

საზღვრის რომელიღაც დადებითი ზომის ნაწილით ჩამაგრებული) და  არაკოერციტიული (როდესაც 

ასეთი ჩამაგრებები არ გვაქვს). სტეკლოვ-პუანკარეს ოპერატორის გამოყენებით ეს ამოცანა 

ეკვივალენტურად დაიყვანება სასაზღვრო ვარიაციულ უტოლობაზე. ვარიაციულ უტოლობათა ზოგად 

თეორიაზე დაყრდნობით შეისწავლება სუსტი ამონახსნების არსებობისა და ერთადერთობის საკითხი. 

კოერციტიულ შემთხვევაში ამოცანა ამოხსნადია ცალსახად და უპირობოდ და ამონახსნი უწყვეტად 

არის დამოკიდებული ამოცანის მონაცემებზე, ხოლო არაკოერციტიულ შემთხვევაში ცხადი სახით 

იწერება ამონახსნის არსებობის აუცილებელი პირობა. ეს პირობა გარკვეულ დამატებით შეზღუდვებში 

წარმოადგენს არსებობის საკმარის პირობასაც. 

V. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

1) საქართველოში 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 თ. ბუჩუკური, 

რ. დუდუჩავა, 

გ. ტეფნაძე 

Approximation of a solution to  Dirichlet 

problem for Laplace -

Beltrami equation on hypersurfaces 

using Günter's  differential operators 

ა. რაზმაძის მათემატიკის 

ინსტიტუტის ყოველწლიური 

კონფერენცია, 14-18 დეკემბერი. 

თბილისი 

2 თ. ბუჩუკური, 

რ. დუდუჩავა, 

Laplace–Beltrami Equation 

on Hypersurfaces and Г-Convergence 

International Workshop on Operator 

Theory and Applications (IWOTA 



40 

 

გ. ტეფნაძე 2015), Tbilisi, Georgia,  

July 6-10, 2015 

3 რ. დუდუჩავა Boundary value problems for the 

Helmholtz equation in angular domains 

ა. რაზმაძის მათემატიკის 

ინსტიტუტის ყოველწლიური 

კონფერენცია, 14-18 დეკემბერი. 

თბილისი 

4 რ. დუდუჩავა, 

მ. ცაავა 

Mixed Boundary Value Problems for the 

Laplace–Beltrami Equation 

International Workshop on Operator 

Theory and Applications (IWOTA 

2015), Tbilisi, Georgia,  

July 6-10, 2015 

5 რ. დუდუჩავა, 

თ. წუწუნავა 

ntegro-Differential Equations of Prandtl 

type in the Bessel potential spaces.  

საქართველოს მათემატიკოსთა 

კავშირის  6-ე საერთაშორისო 

კონფერენცია, ბათუმი 12-16, 

ივლისი 2015 

6 დ. კაპანაძე 

 

მოწვეული მოხსენება 

Wave diffraction by wedges having 

arbitrary aperture angle 

 

International Workshop on Operator 

Theory and Applications (IWOTA 

2015), Tbilisi, Georgia,  

July 6-10, 2015 

7 დ. კაპანაძე The effective conductivity properties of 

temperature 

dependent 2D composite materials: 

numerical approximation 

ა. რაზმაძის მათემატიკის 

ინსტიტუტის ყოველწლიური 

კონფერენცია, 14-18 დეკემბერი. 

თბილისი 

8 ო. ჭკადუა, 

დ. ნატროშვილი 

სექციური მოხსენება: 

Localized Boundary-Domain Integral 

Equations Approach for Problems of the 

Theory of Electro-Magneto-Elasticity for 

Inhomogeneous Solids 

თბილისი  2015 

International Workshop on Operator 

Theory and Appications, IWOTA 2015 

Tbilisi, July 6-10, 2015 

9 ო. ჭკადუა,  ნახევრად პლენარული მოხსენება: 

Dynamical Interface crack Problems for 

Metallic and Electro-Magneto-Elastic 

Composite Structures 

საქართველოს მათემატიკოსთა 

კავშირის  6-ე საერთაშორისო 

კონფერენცია, ბათუმი 12-16, 

ივლისი 2015 

10 ო. ჭკადუა,  Asymptotic Analysis of Dynamical 

Mixed Problems of Electro-Magneto 

Elasticity in Domains with Cracks 

Swedish-Georgian Conference In 

Analysis and Dynamical Systems. 15-

22, Tbilisi, Georgia 

11 ო. ჭკადუა, 

თ. ბუჩუკური, 

დ. ნატროშვილი 

Asymptotic Analysis of Dynamical 

Mixed Problems of Electro-Magneto 

Elasticity in Domains with Cracks 

ა. რაზმაძის მათემატიკის 

ინსტიტუტის ყოველწლიური 

კონფერენცია, 14-18 დეკემბერი. 

თბილისი 

მოხსენებათა ანოტაციები ქართულ ენაზე 

1. განხილულია  დირიხლეს სასაზღვრო ამოცანა ლაპლას-ბელტრამის განტოლებისთვის  

ჰიპერზედაპირზე, როდესაც ლაპლას-ბელტრამის ოპერატორი ზედაპირზე ცხადად აღიწერება  

გიუნტერის დიფერენციალური ოპერატორების საშუალებით. ჰიპერზედაპირზე გიუნტერის მხები 

დიფერენციალური ოპერატორების აღრიცხვის გამოყენებით დასაბუთებულია სასრულ 

ელემენტთა მეთოდი განხილული სასაზღვრო ამოცანისთვის და  მიღებულია მიახლოებითი 

ამონახსნი ცხადი სახით. 

2. განხილულია შერეული ტიპის სასაზღვრო ამოცანა ლაპლასის განტოლება თხელ  

შრეში.გიუნტერის წარმოებულების და ვარიაციული ფორმულირების გამოყენებით დადგენილია 

ასეთი ამოცანის   - კრებადობა შუა ზედაპირზე  დირიხლეს სასაზღვრო ამოცანისაკენ ლაპლას-
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ბელტრამის განტოლებისათვის. 

3. შესწავლილია შერეული სასაზღვრო ამოცანა ჰელმჰოლცის განტოლებისათვის α გაშლის 

უსასრულო კუთხეში. მელინის კონვოლუციის ოპერატორებისათვის ბოლო დროს მიღებულ 

შედეგებზე დაყრდნობით (რ. დუდუჩავა, ვ. დიდენკო) მიღებულია ასეთი ამოცანის 

ამოხსნადობის კრიტერიუმი როგორც კლასიკური დასმით სობოლევის W1    სივრცეში, ასევე 

არაკლასიკური დასმით ბესელის პოტენციალთა Hps    სივრცეში. 

4. განხილულია შერეული სასაზღვრო ამოცანა ლაპლას-ბელტრამის განტოლებისათვის 

ჰიპერზედაპირზე გლუვი საზღვრით.  მელინის კონვოლუციის ოპერატორებისათვის ბოლო 

დროს მიღებულ შედეგებზე დაყრდნობით (რ. დუდუჩავა, ვ. დიდენკო) მიღებულია ასეთი 

ამოცანის ამოხსნადობის კრიტერიუმი როგორც კლასიკური დასმით სობოლევის W1    სივრცეში, 

ასევე არაკლასიკური დასმით ბესელის პოტენციალთა Hps    სივრცეში, 

5. მიღებულია ფრედჰოლმურობის კრიტერიუმი პრანდტლის ტიპის ინტეგრო-დიფერენციალური 

განტოლებისათვის უბან-უბან უწყვეტი კოეფიციენტებით ბესელის პოტენციალთა სივრცეში 

$\mathbb{H}^s_p(\mathbb{R})$. გამოსაკვლევი ინტეგრო-დიფერენციალური განტოლებების 

სისტემა დაიყვანება ექვივალენტურ მელინის კონვოლუციის ტიპის სისტემაზე, რომლისთვისაც 

გამოყენება ვ. დიდენკოს, რ. დუდუჩავას [3] და რ. დუდუჩავას [9] მიერ ბოლო დროს მიღებული 

შედეგები მელინის კონვოლუციის ტიპის განტოლებებისათვის მერომორფული ბირთვებით 

ბესელის პოტენციათა სივრცეებში, სადაც დადგენილია ფრედჰოლმურობის (და,  რიგ 

შემთხვევებში, ერთადერთი ამოხსნადობის) კრიტერიუმები ზემოთ ხსენებული ინტეგრო-

დიფერენციალური განტოლებებისათვის 

6. მოხსნებაში განხილული იყო ტალღის დიფრაქციის სასაზღვრო ამოცანები კუთხოვან არეებში. 

პოტენციალთა მეთოდის გამოყენებით ნახევარღერძე მიღებული ფურიეს + მელინის 

კონვოლუციების თვისებები შესწავლილი იყო ბესელის პოტენციალთა სივრცეებში. მიღებულია 

ამონახსნის არსებობის, ერთდათერთობისა და რეგულარობის შედეგები. 

7. მოხსენებაში განხილული იყო ტემპერატურაზე დამოკიდებული თბოგამტარობის მქონე 

მასალებით შედგენილი კომპოზიტური სხეული.  მისი ეფექტური თბოგამტარობის შესასწავლად 

შემოთავაზებულია ახალი იდეა, ის დავახასიათოთ საშუალო ტემპერატურით. კვლევისას 

გამოყენებულია კომპლექსური ცვლადის ფუნქციათა თეორია. რიცხვითი გამოთვლების 

ჩასატარებლად შემუშავებულია შესაბამისი ალგორითმი  

8. განვითარებულია ლოკალიზებული პარამეტრიქსის მეთოდი   ელეცტრო-მაგნეტო-დრეკადობის 

თეორიის დირიხლესა და რობენის ტიპის 3-განზომილებიანი ამოცანებისათვის 

არაერთგვაროვანი ანიზოტროპული სხეულების შემთხვევაში. გრინის ინტეგრალური 

წარმოდგენის ფორმულისა და ლოკალიზებული პოტენციალების თვისებების გამოყენებით 

დირიხლესა და რობენის ტიპის  ამოცანები დაიყვანება ლოკალიზებულ სასაზღვრო-სივრცულ 

ინტეგრალურ განტოლებათა სისტემებზე, რომლთა  შესაბამისი ოპერატორები ეკუთვნიან  ბუტე 

დე მონველის ალგებრას.  შესწავლილია სასაზღვრო ამოცანების  და მიღებულ შესაბამისი 

ლოკალიზებულ სასაზღვრო- სივრცულ ინტეგრალურ განტოლებათა სისტემის ეკვივალენტობა. 

ვიშიკ-ესკინის თეორიის გამოყენებით, რომელიც ეფუძნება ვინერ-ჰოფის ფაქტორიზაციის 

მეთოდს, დადგენილია პირობები, რომლის დროსაც ლოკალიზებულ  სასაზღვრო-სივრცულ 

ინტეგრალურ განტოლებათა  ოპერატორები არიან ფრედჰოლმური და ნაჩვენებია მათი  

შებრუნებადობა შესაბამის  სობოლევ-სლობოდეცკისა და ბესელის პოტენციალთა  სივრცეებში. 

9. გამოკვლეულია  3-განზომილებიანი   დრეკადი სხეულისა და ელექტრო-მაგნეტო-დრეკადი 

სხეულის ურთიერთქმედების დინამიკის სასაზღვრო-საკონტაქტო ამოცანა ბზარით საკონტაქტო 

ზედაპირზე. ლაპლასის გარდაქმნის, პოტენციალთა და ფსევდოდიფერენციალურ განტოლებათა 

მეთოდის გამოყენებით დამტკიცებულია ამონახსნის არსებობისა და ერთადერთობის თეორემები. 

გამოკვლეულია ამონახსნის სინგულარობა ბზარის საზღვარის მახლობლობაში. ნაჩვენებია, რომ 

ამონახსნის სინგულარობა საზოგადოდ დამოკიდებულია როგორც დრეკად ასევე ელექტრულ და 

მაგნიტურ მუდმივებზე და ბზარის კიდის  გეომეტრიაზე. 

10.   შესწავლილია 3-განზომილებიანი დინამიკის შერეული სასაზღვრო ამოცანა ელექტრო-მაგნეტო-
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დრეკადობის ერთგვაროვანი, ანიზოტროპული ბზარის მქონე სხეულებისათვის. ლაპლასის 

გარდაქმნის, პოტენციალთა და ფსევდოდიფერენციალურ განტოლებათა მეთოდის გამოყენებით 

დამტკიცებულია ამონახსნის არსებობისა და ერთადერთობის თეორემები. გამოკვლეულია 

ამონახსნის სინგულარობა ბზარის კიდესა და იმ წირის მახლობლობაში სადაც იცვლებიან 

სასაზღვრო პირობები. ნაჩვენებია, რომ ამონახსნის სინგულარობა საზოგადოდ დამოკიდებულია 

როგორც დრეკად ასევე ელექტრულ და მაგნიტურ მუდმივებზე და იმ წირის გეომეტრიაზე სადაც 

იცვლებიან სასაზღვრო პირობები. 

11. შესწავლილია 3-განზომილებიანი დინამიკის შერეული სასაზღვრო ამოცანა ელექტრო-მაგნეტო-

დრეკადობის ერთგვაროვანი, ანიზოტროპული ბზარის მქონე სხეულებისათვის. ლაპლასის 

გარდაქმნის, პოტენციალთა და ფსევდოდიფერენციალურ განტოლებათა მეთოდის გამოყენებით 

დამტკიცებულია ამონახსნის არსებობისა და ერთადერთობის თეორემები. გამოკვლეულია 

ამონახსნის სინგულარობა ბზარის კიდესა და იმ წირის მახლობლობაში სადაც იცვლებიან 

სასაზღვრო პირობები. ნაჩვენებია, რომ ამონახსნის სინგულარობა საზოგადოდ დამოკიდებულია 

როგორც დრეკად ასევე ელექტრულ და მაგნიტურ მუდმივებზე და იმ წირის გეომეტრიაზე სადაც 

იცვლებიან სასაზღვრო პირობები. 

2) უცხოეთში 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1-2 რ. დუდუჩავა 1. Mixed boundary value problems for the 

Laplace-Beltrami equation       

2. Mellin convolution equations in Bessel 

potential spaces       
 

ამერიკის, ევროპის და პორ-

ტუგალიის მათემატიკური 

საზოგადოებების ერთობლივი 

კონფერენცია, 2015 wlis 9-14 

ივნiss პორტოს universiteti, 

პორტუგალია   

3 რ. დუდუჩავა Mellin convolution equations in Bessel 

potential spaces 
VII საერთაშორისო კონფერენცია 

კომპლექსურ ანალიზსა და დი-

ნამიკურ სისტემებში   

მოხსენებათა ანოტაციები 

1. განხილულია შერეული სასაზღვრო ამოცანა ლაპლას-ბელტრამის განტოლებისათვის 

ჰიპერზედაპირზე გლუვი საზღვრით.  მელინის კონვოლუციის ოპერატორებისათვის ბოლო დროს 

მიღებულ შედეგებზე დაყრდნობით (რ. დუდუჩავა, ვ. დიდენკო) მიღებულია ასეთი ამოცანის 

ამოხსნადობის კრიტერიუმი როგორც კლასიკური დასმით სობოლევის W1    სივრცეში, ასევე 

არაკლასიკური დასმით ბესელის პოტენციალთა Hps    სივრცეში.  

2-3. მელინის ტიპის კონვოლუციის განტოლებები კარგად არის შესწავლილი ლებეგის Lp სივრცეში,            

მაგრამ სასაზღვრო ამოცანების შესწავლისას არეებში არაგლუვი საზღვრით მივდივართ 

აუცილებლობამდე შევისწავლოთ ასეთი განტოლებები ბესელის პოტენციალთა სივრცეებში   Hps 

ნებისმიერი 1<p<∞, -∞<s<∞.   

      მიღებულია ფრედჰომმურობის კრიტერიუმი და ინდექსის ფორმულა ზემოთ ნახსენები        

განტოლებებისათვის. გამოკვლევა ეყრდნობა რ. დუდუჩავას მიერ ადრე მიღებულ შედეგებს        

ბანახის ალგებრებზე, რომლებიც წარმოიქმნება მელინის და ფურიეს კონვოლუციების         

ოპერატორების მიერ. 

 

V. 3. კონფერენციების ორგანიზაცია 

 

1. საერთაშორისო კონფერენცია Humboldt Kolleg (ჰუმბოლდტის ფონდის დაფინანსებით, 

გერმანია). თბილისი, 4-6 ივლისი, 2015. 
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ორგანიზატორები: 

საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი 

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 

ი. ჯავახიშვილის სახ. სახელმჭიფო უნივერსიტეტი   

93  მონაწილე, 60 უცხოელი   

რ. დუდუჩავა - საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე 

თ. ბუჩუკური - საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი 

მ. ცაავა -  საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი 
 

2. საერთაშორისო კონფერენცია International Workshop on Operator Theory and Applications 

(IWOTA 2015), თბილისი, 6-10 ივლისი, 2015. 

ორგანიზატორები: 

საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი 

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 

ი. ჯავახიშვილის სახ. სახელმჭიფო უნივერსიტეტი 

171 მონაწილე, 140 უცხოელი   

რ. დუდუჩავა - საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე 

თ. ბუჩუკური - საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი 

დ. კაპანაძე -  საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი 

მ. ცაავა -  საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი 
  

3. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VI  საერთაშორისო კონფერენცია 

ბათუმი, საქართველო, 12-17 ივლისი, 2015. 

ორგანიზატორები: 

საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი 

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 

შ. რუსთაველის სახ. ბათუმის სახელმჭიფო უნივერსიტეტი 

150 მონაწილე, 70 უცხოელი   

რ. დუდუჩავა - საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე 

თ. ბუჩუკური - საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი 

მ. ცაავა -  საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი 

 

VI.  მიწვევები სამეცნიერო ცენტრებში საზღვარგარეთ და მოხსენებები   სემინარებზე 

 

VI.1. მიწვევები საერთაშორისო ფორუმებზე 

      როლანდ დუდუჩავა:     

1. ევროპის მათემატიკოსთა კავშირების პრეზიდენტთა შეხვედრა, 28-29 მარტი, 2015, ინსბრუკი, 

ავსტრია 

2. ევროპის მათემატიკოსთა კავშირის დაარსების 25 წლისთავისადმი მიძღვნილი ფორუმი, 22 

ოქტომბერი, 2015, ანრი პუანკარეს ინსტიტუტე, პარიზი, საფრანგეთი.   

 

VI.2. მიწვევები სამეცნიერო ცენტრებში საზღვარგარეთ    

            როლანდ დუდუჩავა: 

1.  ბრუნეის უნივერსიტეტი, ბრუნეი, 5 სექტემბერი - 5 ოქტომბერი, 2015 

ერთობლივი სამეცნიერო მუშაობისათვის 

2. ბარ ილანის უნივერსიტეტი, ისრაელი. 7-18 მაისი, 2015 

ერთობლივი სამეცნიერო მუშაობისათვის 

3. ბოგაზიჩის უნივერსიტეტი, სტამბოლი, თურქეთი,  1-5 დეკემბერი, 2015 

კონტაქტების დასამყარებლად 
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4. საარლანდის უნივერსიტეტი, საარბრიუკენი, გერმანია 6-12 დეკემბერი, 2015  

ერთობლივი სამეცნიერო მუშაობისათვის 

           

  VI.3. მოხსენებები   სემინარებზე  საზღვარგარეთ    

1. ბრუნეის უნივერსიტეტი, ბრუნეი, 29 სექტემბერი, 2015 

მოხსენება სემინარზე: “Shell theory with calculus of Gunter’s  tangential differential operators” 

2. ბარ ილანის უნივერსიტეტი, ისრაელი. 8 მაისს, 2015 

მოხსენება სემინარზე: “Mixed boundary value problems for the Laplace-Beltrami equation” 

3. ბოგაზიჩის უნივერსიტეტი, სტამბოლი, თურქეთი,  3 დეკემბერი, 2015 

მოხსენება სემინარზე:  “Calculus of tangential differential operators on hypersurfaces and shell theory”    

4. საარლანდის უნივერსიტეტი, საარბრიუკენი, გერმანია 10 დეკემბერი, 2015  

მოხსენება სემინარზე:  “Boundary value problems for the Laplace-Beltrami equation on a hypersurface with 

the Lipschitz boundary”           

 

VII. სამეცნიერო გამოცემების რედკოლეგიების წევრები 

      როლანდ დუდუჩავა:   
1. Integral Equations and Operator Theory, Birkhauser 

2. Georgian Mathematical Journal, De Gruyter 

3. Journal of Applied Mathematics & Bioinformatics, International Scientific Press 

4. Memoirs on partial Di_erential Equations and Mathematical Physics, A. Razmadze Mathematical Institute, 

Tbilisi.  

5. Georgian International Journal of Science and Technology, Nova Science Publishers 

6. Tbilisi Mathematical Journal, Tbilisi.   

 

       თენგიზ ბუჩუკური,   
       Georgian Mathematical Journal 

 

       ოთარ ჭკადუა. 
        Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute, Tbilisi 

 

VIII. საერთაშორისო სამეცნიერო გამოცემების რეცენზენტები 

      როლანდ დუდუჩავა:   
1. Integral Equations and Operator Theory, Birkhauser 

2. Georgian Mathematical Journal, De Gruyter 

3. Mathematische Nachrichten, Germany 

4. Arab Journal of Mathematics, King Saud University, Er Riadh, Saudi Arabia 

5. International Journal of Functional Analysis, Ispahan, Iran 

6. Mathematical Review, American mathematical Society, Rhode Iceland, USA 

7.  Complex Variables and Elliptic Equations,  Taylor & Francis  

8. Engineering Structures, Springer 

9. Communications in Mathematical Analysis, ISPACS. USA 

       თენგიზ ბუჩუკური 

       Georgian Mathematical Journal 

      ოთარ ჭკადუა,   
1. Georgian Mathematical Journal 

2. Memoirs on partial Differential Equations and Mathematical Physics, A. Razmadze Mathematical Institute, 

Tbilisi.  

 

 

 

დრეკადობის მათემატიკური თეორიის განყოფილება 

http://www.tandfonline.com/toc/gcov20/current
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სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი: ნუგზარ შავლაყაძე 

სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: ნუგზარ შავლაყაძე, სერგო 

კუკუჯანოვი, გიორგი კაპანაძე, ლუიზა შაფაქიძე, ლიდა გოგოლაური 

II. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2015 წლისათვის  

დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები 

# სამუშაოს დასახელება 
სამუშაოს 

ხელმძღვანელი 
სამუშაოს შემსრულებლები 

 უწყვეტ გარემოთა მექანიკის სასაზღვრო-

საკონტაქტო და შერეული სასაზღვრო 

ამოცანები. მათემატიკა. დრეკადობის 

მათემატიკური თეორია 

ნუგზარ 

შავლაყაძე 

ნუგზარ შავლაყაძე, სერგო 

კუკუჯანოვი, გიორგი 

კაპანაძე, ლუიზა შაფაქიძე, 

ლიდა გოგოლაური 

დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

განიხილება დრეკადობის ბრტყელი თეორიის საკონტაქტო ამოცანები სხვადასხვა მასალისაგან 

შედგენილი დრეკადი ფირფიტისა და თხელკედლიანი არაერთგვაროვანი დრეკადი 

ელემენტის(ჩართვის, სტრინგერის) ურთიერთქმედების შესახებ, როდესაც საკონტაქტო პირობა 

ითვალისწინებს მათ შორის წებოს თხელი ფენის არსებობას. 

მიღებულია სპეციალური ტიპის ექვივალენტური სინგულარული ინტეგრო-დიფერენციალური 

განტოლება, გამოკვლეულია ამ განტოლებისათვის როგორც ზუსტი, ასევე მიახლოებითი ამოხსნების 

მიღების მეთოდები, კერძოდ, ფურიეს ინტეგრალური გარდაქმნების და ანალიზურ ფუნქციათა 

თეორიის მეთოდები,  შესაბამისი ფაქტორიზაციის მეთოდი, კარლემანის ტიპის (გადაადგილებიანი) 

სასაზღვრო ამოცანისა და რიმანის ამოცანის ამოხსნის მეთოდები, ორთოგონალურ პოლინომთა 

მეთოდი და უსასრულო წრფივი ალგებრულ განტოლებთა სისტემის რეგულარიზაციის მეთოდები.  

განიხილება ეფექტური ამოხსნები ორგანზომილებიანი ინტეგრო-დიფერენციალური 

განტოლებისა, რომლებიც დაკავშირებულია დრეკადი თხელი არაერთგვაროვანი  სასრული 

ჩართვისა და  დრეკადი ფირფიტის ურთიერთქმედებასთან, როდესაც ჩართვისა და ფირფიტის 

მასალები ექვემდებარებიან ბლანტიდრეკადობის (ცოცვადობის) თვისებას. დრეკადი  ჩართვის 

გეომეტრიული და ფიზიკური პარამეტრების პარაბოლური და წრფივი კანონით ცვლილების 

პირობებში, ინტეგრალური გარდაქმნების მეთოდითა  და ანალიზურ ფუნქციათა თეორიის 

სასაზღვრო ამოცანების გამოკვლევის გზით მიღებულია ზუსტი ამოხსნები ცხადი სახით  და 

დადგენილია უცნობი საკონტაქტო ძაბვების ასიმპტოტური ყოფაქცევა დრეკადი ჩართვის ბოლოების 

მიდამოებში.  

განხილულია მექანიკური და ელექტრული ველების მოძებნის ამოცანა დრეკადი ჩართვის მქონე 

პიეზო-ელექტრულ ნახევარსივრცეში. ჩართვაზე მოქმედებს მუდმივი ინტენსივობის დატვირთვა. 

ანალიზურ ფუნქციათა თეორიის მეთოდების გამოყენებით ამოცანა დაიყვანება სინგულარულ 

ინტეგრო-დიფერენციალურ განტოლებაზე უძრავი სინგულარობით სასრული ინტერვალის 

გასწვრივ.  ინტეგრალური გარდაქმნის გამოყენებით მიიღება რიმანის ამოცანა, აგებულია 

კანონიკური ამონახსნი და რიმანის ამოცანა ამოხსნილია  ცხადი სახით. განსაზღვრულია 

ტანგენციალური საკონტაქტო ძაბვა საკონტაქტო წირის გასწვრივ და დადგენილია საკონტაქტო 

ძაბვის ყოფაქცევა სინგულარული წერტილების მიდამოში. 

განხილულია საკუთარი რხევები და მდგრადობა დრეკადშემავსებლიანი ცილინდრულ 

ფორმასთან მიახლოებული ბრუნვითი გარსებისა, რომლებზეც მოქმედებს მერიდიანული 

ძალები, ნორმალური წნევა და ტემპერატურა.  განხილულია თხელი და დრეკადი გარსები. 
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ტემპერატურა თანაბრად განაწილებულია გარსის სხეულში.  იგულისხმება სრიალა ტიპის 

მსუბუქი შემავსებელი. შემავსებლის მოდელირება ხდება ვინკლერის ფუძით. განხილულია 

როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი გაუსის სიმრუდის მქონე გარსები. გამოკვლეულია 

როგორც უმცირესი, აგრეთვე უმაღლესი სიხშირეები. განხილულია აგრეთვე მდგრადობის 

საკითხი და მიღებულია ფორმულები კრიტიკული ძალებისთვის.  

განხილულია დრეკადობის ბრტყელი თეორიის ამოცანა მართკუთხოვანი ხვრელის მქონე 

წრიული არისათვის. ამოცანის ამოსახსნელად გამოყენებულია კონფორმულ ასახვათა და 

ანალიზურ ფუნქციათა თეორიის მეთოდები. კერძოდ, კოლოსოვ-მუსხელიშვილის ცნობილ 

ფორმულებზე დაყრდნობით, განხილული ამოცანა საძიებელი კომპლექსური პოტენციალების 

მიმართ მიყვანილია რიმან-ჰილბერტის ორ ამოცანაზე წრიული რგოლისათვის და ამ 

უკანასკნელთა ამოხსნის საფუძველზე, აღნიშნული პოტენციალები აგებულია ეფექტურად 

(ანალიზური სახით). მოყვანილია მიღებული ამონახსნის შეფასებები კუთხეების წვეროების 

მახლობლობაში. ანალოგიური შედეგები (როგორც კერძო შემთხვევა) მიღებულია წრიული 

არისათვის სწორხაზოვანი ჭრილით.    

განხილულ იქნა ჰიდროდინამიკის მდგრადობის თეორიის ერთ-ერთი კონკრეტული ამოცანა, 

კერძოდ ფოროვან ცილინდრებს შორის მოთავსებული სითბოგამტარი სითხის მდგრადობა 

აზიმუტური წნევის გრადიენტისა და რადიანული სიჩქარის გრადიენტის მოქმედების დროს. 

სხვადასხვა სახის ბიფურკაციების გადაკვეთის წერტილის მცირე მიდამოში შესწავლილ იქნა 

ძირითადი დინების მდგრადობის დაკარგვისას წარმოქმნილი სხვადასხვა რხევითი მოძრაობები 

და გამოკვლეულ იქნა მათი მდგრადობის საკითხები. 

III. სახელმწიფო გრანტით (რუსთაველის ფონდი) დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი 

პროექტები 

# 

პროექტის დასახელება დარგისა 

და სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი 

პროექტის 

შემსრულებლები 

1 

 

 

 

 

დრეკადობის ბრტყელი 

თეორიის ზოგიერთი წრფივი 

და არაწრფივი საკონტაქტო 

ამოცანა 

მათემატიკა. უწყვეტ გარემოთა 

მექანიკა  

ხელშეკრულების ნომერი 

FR/86/5-109/14 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდის 

ნ. შავლაყაძე ს. ხარიბეგაშვილი, 

ო. ჯოხაძე  

გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგები  

ა) დასმულია დრეკადობის ბრტყელი თეორიის საკონტაქტო ამოცანები სხვადასხვა მასალისაგან 

შედგენილი დრეკადი ფირფიტისა და თხელკედლიანი არაერთგვაროვანი დრეკადი 

ელემენტის(ჩართვის, სტრინგერის) ურთიერთქმედების შესახებ, როდესაც საკონტაქტო პირობა 

ითვალისწინებს წებოს თხელი ფენის არსებობას. 

ბ) მიღებულია სპეციალური ტიპის ექვივალენტური სინგულარული ინტეგრო-დიფერენციალური 

განტოლება, მოძებნილია და გამოკვლეულია   მეთოდები ამ განტოლების როგორც ზუსტი, ასევე 

მიახლოებითი ამოხსნების მისაღებად, კერძოდ, ფურიეს ინტეგრალური გარდაქმნების და ანალიზურ 

ფუნქციათა თეორიის მეთოდები, ფაქტორიზაციის მეთოდები, კარლემანის ტიპის 

(გადაადგილებიანი) სასაზღვრო ამოცანისა და რიმანის ამოცანის ამოხსნის მეთოდები, 

ორთოგონალურ პოლინომთა მეთოდი და უსასრულო წრფივი ალგებრულ განტოლებთა სისტემის 
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რეგულარიზაციის მეთოდები.   

# პროექტის დასახელება 
დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი 

პროექტის 

შემსრულებლები 

2 გრანტი FR |358|5-109|14. 

დამრეცი და არადამრეცი 

წრფივი და არაწრფივი 

თეორიის ზოგიერთი ამოცანა 

მათემატიკა. უწყვეტ გარემოთა 

მექანიკა 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდის 

გრანტი  

# FR/406/5-106/12 

(# 31/18 საგრანტო 

ხელშეკრულება) 

თენგიზ მეუნარგია 

 

თ. მეუნარგია 

გ. კაპანაძე 

ი. თავხელიძე 

ბ. გულუა 

მ. ნარმანია 

გ. ახალაია 

რ. ჯანჯღავა 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგები  

შესწავლილია დრეკადობის ბრტყელი თეორიის ამოცანა მრავალკუთხედითა და წრეწირით 

შემოსაზღვრული ორადბმული არისათვის. ამოცანის ამოხსნები აგებულია ეფექტურად (ანალიზური 

სახით). გამოკვლეულია ამონახსნების ყოფაქცევა კუთხეების წვეროთა მახლობლობაში 

IV. პუბლიკაციები 

1) საქართველოში 

სტატიები 

# 
ავტორი/ავტორე

ბი 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის ნომერი 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 s. kukujanovi Oscillations and stability 

of shells of revolution, 

close by their form to 

cylindrical ones, with 

elastic filler, under the 

action of normal pressure 

and temperature. Proc. A. 

Razmadze Math. Inst. 

Vol. 167, 2015 ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა, 

თბილისი 

10 

ანოტაცია 

1. განხილულია ცილინდრულთან მახლობელი დრეკადშემავსებლიანი ბრუნვითი გარსების 

საკუთარი რხევები და მდგრადობა, როდესაც ისინი იმყოფებიან ნორმალური გარეგანი წნევისა და 

ტემპერატურის მოქმედების ქვეშ. მოყვანილია ფორმულები უმცირესი სიხშირის და კრიტიკული 

დატვირთვის განსასაზღვრავად. 

2) უცხოეთში 

სტატიები (*-ით აღნიშნულია იმპაქტ-ფაქტორიან ჟურნალებში გამოქვეყნებული სტატიები) 

# ავტორი/ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1*  N. Shavlakadze  The effective solution of 

two-dimensional integral-

95, No.12, 1548-

1557 (2015)/DOI 

WILEY-VCH 10 
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differential equations and 

their applications in the 

theory of viscoelasticity. 

Journal of Applied 

Mathematics and Mechanics.  

ZAMM. Z. Angew. Math. 

Mech. 

10.1002/zamm.201

400091.  

 
 

2 N. Shavlakadze The boundary value contact 

problems of electroelasticity 

for piezo-elastic half space 

with elastic inclusion. 

Proceedings of IV  

International Conference 

“Topical problems of 

continuum mechanics”. 

2015, 21-26, 491-

495. 
 

National academy 

of sciences of 

Armenia Institute of 

Mechanics 

5 

ანოტაციები 

1. განიხილება ეფექტური ამოხსნები ორგანზომილებიანი ინტეგრო-დიფერენციალური 

განტოლებისა, რომლებიც დაკავშირებულია დრეკადი თხელი არაერთგვაროვანი  სასრული ჩართვისა 

და  დრეკადი ფირფიტის ურთიერთქმედებასთან, როდესაც ჩართვისა და ფირფიტის მასალები 

ექვემდებარებიან ცოცვადობის თვისებას. დრეკადი  ჩართვის გეომეტრიული და ფიზიკური 

პარამეტრების   პარაბოლური და წრფივი კანონით ცვლილების პირობებში, ინტეგრალური 

გარდაქმნების მეთოდითა  და ანალიზურ ფუნქციათა თეორიის სასაზღვრო ამოცანების გამოკვლევის 

გზით მიღებულია ზუსტი ამოხსნები ცხადი სახით  და დადგენილია უცნობი საკონტაქტო ძაბვების 

ასიმპტოტური ყოფაქცევა დრეკადი ჩართვის ბოლოების მიდამოებში. 

2. განხილულია მექანიკური და ელექტრული ველების მოძებნის ამოცანა დრეკადი ჩართვის მქონე 

პიეზო-ელექტრულ ნახევარსივრცეში. ჩართვაზე მოქმედებს მუდმივი ინტენსივობის დატვირთვა. 

ანალიზურ ფუნქციათა თეორიის მეთოდების გამოყენებით ამოცანა დაიყვანება სინგულარულ 

ინტეგრო-დიფერენციალურ განტოლებაზე უძრავი სინგულარობით სასრული ინტერვალის გასწვრივ.  

ინტეგრალური გარდაქმნის გამოყენებით მიიღება რიმანის ამოცანა, რომლის ამონახსნი 

წარმოიდგინება ცხადი სახით. განსაზღვრულია ტანგენციალური საკონტაქტო ძაბვა საკონტაქტო 

წირის გასწვრივ და დადგენილია საკონტაქტო ძაბვის ყოფაქცევა სინგულარული წერტილების 

მიდამოში. 

V. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

1) საქართველოში 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 n. SavlayaZe The  solution of two-dimensional 

integral-differential equations and their 

applications in the theory of 

viscoelasticity.   

საქართველოს მექანიკოსთა 

კავშირისVI ყოველწლიური 

საერთაშორისო კონფერენცია. 

29 სექტემბერი-04 ნოემბერი,  

seqtemberi, 2015, Tbilisi 

2 n. SavlayaZe სპეციალური ტიპის ინტეგრო-

დიფერენციალური განტოლება და 

TsuAa. razmaZis maTematikis 
institutis samecniero 
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მისი გამოყენება დრეკადობის 

თეორიის საკონტაქტო ამოცანებში. 
TsuAa. razmaZis maTematikis 
institutis samecniero 
konferencia 

konferencia 14-18 დეკემბერი, 

2015, Tbilisi. 

3 g. kapanaZe drekadobis brtyeli Teoriis 
erTi amocanis Sesaxeb 
marTkuTxovani arisaTvis 
wriuli xvreliT 
saqarTvelos meqanikosTa 
kavSiris VI yovelwliuri 
konferencia  

29 seqtemberi - 4 oqtomberi, 
2015, Tbilisi 

4 g. kapanaZe drekadobis brtyeli Teoriis 
amocanebi oradbmuli 
areebisaTvis 
Tsu i. vekuas sax. gamoyenebiTi 
maTematikis institutis   

gafarToebuli seminaris 
sxdomebi. 

21-23 aprili, 
2015, Tbilisi 

5  s.kukujanovi On thermal oscillationss of beforhend 

stressed shells of revolution, close by their 

form to cylindrical ones, with elastic filler. 

VI Annual Meeting of The Georgian 

Mechanical Union 

29 seqtemberi - 4 oqtomberi, 
2015, Tbilisi 

6 l. SafaqiZe Transitions in Taylor-Dean flow of a heat-

conducting fluid between two rotating 

porous cylinders 
saqarTvelos meqanikosTa 
kavSiris yovelwliuri VI 
konferencia 

29 seqtemberi - 4 oqtomberi,  
2015, Tbilisi 

მოხსენებათა ანოტაციები 

1.განიხილება ეფექტური ამოხსნები ორგანზომილებიანი ინტეგრო-დიფერენციალური განტოლებისა, 

რომლებიც დაკავშირებულია დრეკადი თხელი სასრული ჩართვისა და  დრეკად ფირფიტის 

ურთიერთქმედებასთან, როდესაც ჩართვისა და ფირფიტის მასალები ექვემდებარებიან ცოცვადობის 

თვისებას. დრეკადი  ჩართვის გეომეტრიული პარამეტრების   პარაბოლური და წრფივი კანონით 

ცვლილების პირობებში, ანალიზურ ფუნქციათა თეორიის სასაზღვრო ამოცანების გამოკვლევის 

გზით მიღებულია ზუსტი ამოხსნები და დადგენილია უცნობი საკონტაქტო ძაბვების ასიმპტოტური 

ყოფაქცევა დრეკადი ჩართვის ბოლოების მიდამოში. 

2.დასმულია დრეკადობის ბრტყელი თეორიის საკონტაქტო ამოცანები სხვადასხვა მასალისაგან 

შედგენილი დრეკადი ფირფიტისა და თხელკედლიანი არაერთგვაროვანი დრეკადი 

ელემენტის(ჩართვის, სტრინგერის) ურთიერთქმედების შესახებ, როდესაც საკონტაქტო პირობა 

ითვალისწინებს წებოს თხელი ფენის არსებობას.  მიღებულია ექვივალენტური სინგულარული 

ინტეგრო-დიფერენციალური  განტოლება. ჩატარებულია ამ განტოლების ასიმპტოტური გამოკვლევა. 

ფურიეს ინტეგრალური გარდაქმნების და ანალიზურ ფუნქციათა თეორიის მეთოდების გამოყენებით 

მიიღება კარლემანის ტიპის (გადაადგილებიანი) სასაზღვრო ამოცანა ან რიმანის ამოცანა, რომელთა 

ამოხსნები მიიღება ცხადი სახით.  ორთოგონალურ პოლინომთა მეთოდის გამოყენებით  მიღებული  

უსასრულო წრფივი ალგებრულ განტოლებთა სისტემები გამოკვლეულია  რეგულარობაზე.  

შესაბამისად მოძებნილია ინტეგრო-დიფერენციალური განტოლების   როგორც ზუსტი, ასევე 

მიახლოებითი ამოხსნები. მიღებულია საკონტაქტო ძაბვების ასიმპტოტური შეფასებები 

სინგულარულ წერტილებში. 

3. განიხილება დრეკადობის ბრტყელი თეორიის ამოცანა წრიული ხვრელის მქონე მართკუთხა 
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არისათვის. გამოიყენება კონფორმული ასახვებისა და ანალიზურ ფუნქციათა სასაზღვრო 

ამოცანების მეთოდები. აგებულია საძიებელი კომპლექსური პოტენციალები და მიღებულია 

შესაბამისი ასიმპტოტური შეფასებები. 

4. განხილულია დრეკადობის თეორიის ბრტყელი ამოცანა სწორხაზოვანი ჭრილის მქონე 

მართკუთხა არისათვის, როდესაც გარე საზღვარზე ცნობილია თანაბრად განაწილებული 

ნორმალური გამჭიმავი ძაბვები ან ნორმალური გადაადგილებები, ხოლო ჭრილის საზღვარი 

თავისუფალია გარეგანი დატვირთვებისაგან. კონფორმულ ასახვათა და ანალიზურ ფუნქციათა 

სასაზღვრო ამოცანების მეთოდების გამოყენებით ამონახსნი წარმოდგენილია ეფექტური 

(ანალიზური ფორმით). მოყვანილია ამონახსნის შეფასებები კუთხეების წვეროების 

მახლობლობაში. 

5. განხილულია საკუთარი რხევები დრეკადშემავსებლიანი ცილინდრულთან მიახლოებული 

ბრუნვითი გარსებისა, რომლებზეც მოქმედებს ნორმალური წნევა, მერიდიანული ძალების 

გავლენა და ტემპერატურა. განხილულია როგორც დადებითი ისე უარყოფითი სიმრუდის მქონე 

გარსები. მოყვანილია ფორმულები და უნივერსალური მრუდები უმცირესი სიხშირისა და 

ტალღათა წარმოქმნის ფორმებისათვის. აგრეთვე განხილულია მდგრადობის საკითხი და 

მოყვანილია ფორმულები კრიტიკული ძალებისათვის და ტემპერატურისათვის. 

6. განიხილება სითბოგამტარი სითხის დინების მდგრადობის ამოცანა, როდესაც დინება 

გამოწვეულია ორი კონცენტრული ცილინდრის ბრუნვით და ასევე ცილინდრების გასწვრივ 

სითხის დატუმბვით. იგულისხმება, რომ სითხის დინებაზე მოქმედებს რადიანული დინება 

ფოროვანი ცილინდრების კედლების მიმართულებით და რადიანული ტემპერატურული 

გრადიენტი. ნაჩვენებია, რომ მოქმედი წნევის გრადიენტის სიდიდე და მისი მიმართულება, 

ასევე ტემპერატურული გრადიენტი შესამჩნევ გავლენას ახდენს ძირითადი სტაციონარული 

დინების არამდგრადობაზე და რთული რეჟიმებისაკენ გადასვლაზე. 

2) უცხოეთში 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 n. SavlayaZe The boundary value contact problems of 

electroelasticity for piezo-elastic half 

space with elastic inclusion. 

Proceedings of IV  International 

Conference “Topical problems of 

continuum mechanics”. 

21-26 სექტემბერი, 2015, სომხეთი , 

ცახკაძორი 

მოხსენებათა ანოტაციები 

განხილულია მექანიკური და ელექტრული ველების მოძებნის ამოცანები ცვლადი სიხისტის 

დრეკადი ჩართვის და გვირაბის ტიპის ბზარის მქონე პიეზო-ელექტრულ ნახევარსივრცეში. 

ჩართვაზე მოქმედებს მუდმივი ინტენსივობის დატვირთვა, ბზარის საზღვარზე კი ნორმალური 

წნევა. ანალიზურ ფუნქციათა თეორიის მეთოდების გამოყენებით ამოცანა დაიყვანება სინგულარულ 

ინტეგრო-დიფერენციალურ განტოლებაზე სასრული ინტერვალის გასწვრივ.  ინტეგრალური 

გარდაქმნის გამოყენებით მიიღება რიმანის ამოცანა, რომლის ამონახსნი წარმოიდგინება ცხადი 

სახით. განისაზღვრება ტანგენციალური საკონტაქტო ძაბვა საკონტაქტო წირის გასწვრივ და 

დადგენილია საკონტაქტო ძაბვის ყოფაქცევა სინგულარული წერტილების მიდამოებში. 

სხვა ინფორმაცია: 

 

მონაწილეობა საერთაშორისო ჟურნალების სარედაქციო კოლეგიებში: 
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ნ. შავლაყაძე aris Jurnal Transactions of.A.Razmadze Mathematical Institute  სარედაქციო კოლეგიის 

წევრი. 

ლ. შაფაქიძე არის ჟურნალ Transactions of.A.Razmadze Mathematical Institute  -- Managing Editor. 

 

 

 

გეომეტრია-ტოპოლოგიია განყოფილება 

 

განყოფილების გამგე თორნიკე ქადეიშვილი 

განყოფილების პერსონალური შემადგენლობა: ნოდარ ბერიკაშვილი, მალხაზ ბაკურაძე, ალექსანდრე 

ელაშვილი, ვახტანგ ლომაძე, სამსონ სანებლიძე, მანანა მიქიაშვილი. 

II. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2015 წლისათვის  

დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები 

# 

გეგმით გათვალისწინებული და 

შესრულებული სამუშაოს დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

სამუშაოს 

ხელმძღვანელი 
სამუშაოს შემსრულებლები 

1 ტოპოლოგიურ, ალგებრულ და 

გეომეტრიულ ობიქტთა ალგებრული 

მოდელები და მათი გამოყენებანი 

თორნიკე 

ქადეიშვილი 

ნოდარ ბერიკაშვილი, 

მალხაზ ბაკურაძე, 

ალექსანდრე ელაშვილი, 

ვახტანგ ლომაძე, 

სამსონ სანებლიძე,  

მანანა მიქიაშვილი 

დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

სიმპლექსთან შეთანადებული იმავე განზომილების კუბის დახმარებით აგებულია მე-2, მე-3, მე-4 

წინააღმდეგობის კოჯაჭვები წინა წინააღმდეგობების ნულობა მოთხოვნის გარეშე (ნ. ბერიკაშვილი). 

მარყუჟთა სირცის იტერაციისათვის საჭირო ადრე აგებული კოჯაჭვული ოპერაციების 

ფორმალური აღწერა სიურექციათა ოპერადის ტერმინებში (თ. ქადეიშვილი). 

აგებულია ორმაგ მარყუჟთა სივრცის კომბინატორული მოდელი (ს. სანებლიძე). 

მიღებულია ჰიპერზედაპირული ტიპის დაუშლადი არაგადაგვერებული იზოლირებული 

განსაკუთრებულობების ვექტორული სივრცის ბაზისის აღწერა (ა. ელაშვილი). 

მორავას რგოლები გამოთვლილია ციკლური ჯგუფის გაფართოებებისთვის ჰოპკინს-რავენელის 

აზრით კარგი ჯგუფების ნამრავლით ციკლური ჯგუფის დიაგონალური მოქმედებისას (მ. ბაკურაძე). 

ჩვეულებრივი წრფივი დინამიური სისტემების კლასში შეუძლებელია ორადობის არსებობა (მისი 

შეზღუდულობის გამო).  წარმოებული კატეგორიების იდეის გამოყენებით, განზოგადებულია 

წრფივი დინამიური სისტემისა და მისი წარმოდგენის ცნება.  ამ უფრო ზოგადი სისტემებისთვის 

აგებულია ორადობის თეორია (გ. ლომაძე). 

III. სახელმწიფო გრანტით დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 
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# პროექტის დასახელება 
დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი 

პროექტის 

შემსრულებლები 

1 

 

 

 

 

წინააღმდეგობათა თეორიის 

საკითხები სერის ფიბრაციებში, 

იტერირებულ მარყუჟთა 

სივრცეების მოდელებში და 

მაღალი რიგის ჰომოტოპიურ 

ალგებრებში 

 შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

#  FR/37/5-103/12 

თ. ქადეიშვილი ნ. ბერიკაშვილი 

თ. ქადეიშვილი 

ს. სანებლიძე, 

დასრულებული პროექტის (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

სერის ფიბრაციისათვის, რომლის ფენა არის მარტვი ტოპოლოგიური სივრცე, აგებული იყო ე. წ. 

წინააღმდეგობის სისტემები განზომილებებში 3, 4, 5 და ნაჩენები იყო ფორმულები რომლითაც 

ისინი ერთმანეთთან არიან დაკავშირებულნი. აგრეთვე ნაჩვენები იყო როგორ გამოისახება მეორე 

ასეთივე სისტემა პირველისგან იმავე სისტემის კოჯაჭვების ტერმინებში. ბმული ტოპოლოგიური 

სივრცისთის B და მარტივი ტოპოლოგიური სივრცისთვის F იგება სიმრავლე D(B.F) რომლის 

ელემენტებია ზემოთ ნახსენები ფორმულების დამაკმაყოფილებელი ფორმალური სისტემები B-ზე. 

იგი არის კონტრავარანტული პრველი არგუმენტის მიმართ. ყოველი სერის ფიბრაციისთის ბაზისით 

B და ფენით F შესაბამისი წინააღმდეგობის სისტემა ელემენტია D(B,F)-დან (ნ. ბერიკაშვილი).. 

აგებულია მოდელი მეორე მარყუჟთა სივრცისათვის  (თ. ქადეიშვილი) 

აგებულია სამი ცვლადის ოპერაცია ორმაგ მარყუჟთა სივრცის ჰომოლოგიებზე, როგორც პირველი 

წინააღმდეგობა ორმაგ მარყუჟთა სივრცის კომუტატურ ტოპოლოგიურ მონოიდთან ჰომოტოპური 

ექვივალენტობისა  (ს. სანებლიძე). 

# პროექტის დასახელება 
დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი 

პროექტის 

შემსრულებლები 

2 ჰომოლოგიური და 

კატეგორიული მეთოდები 

ტოპოლოგიაში, ალგებრასა და 

სტეკების თეორიაში 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

№დ-13/22 

თ. ფირაშვილი თ. ქადეიშვილი 

დასრულებული პროექტის (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

ტოპოლოგიური სივრცის კოჰომოლოგიებში აგებულია ჰირშის ალგებრის სტრუქტურა, რომელიც 

განსაზღვრავს გამრავლებას ბარ კოსტრუქციაში, შესაბამისად მარყუჟთა სივცის კოჰომოლოგიის 

ალგებრას. 

# პროექტის დასახელება 
დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი 

პროექტის 

შემსრულებლები 

3 ფრობენიუსის ლის ალგებრების 

კოჰომოლოგიები 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

გ. რაქვიაშვილი ა. ელაშვილი 

დასრულებული პროექტის (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

გამოთვლილია ლიანდრული რიცხვები და ჩამოყალიბებულია სათანადო ჰიპოტეზები 

 

IV. პუბლიკაციები 
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ა) საქართველოში 

სტატიები 

# avtori/ avtorebi 
statiis saTauri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 

S. Saneblidze Filtered Hirsch algebras, 

გადაცემულია 

Transactions A.Razmadze 

Mathematical Institute 

 ი. ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

 

2 მალხაზ ბაკურაძე 

 

როგორ აღმოაჩინეს 

კომპლექსური რიცხვები 

იბეჭდება 

 

თსუ 

გამომცემლობა 

 

3 მალხაზ ბაკურაძე, 

რუსლან სურმანიძე 

გიორგი ჭოღოშვილი, 

მეცნიერი, საზოგადო 

მოღვაწე და მეგობარი 

იბეჭდება თსუ 

გამომცემლობა 

 

4 ვ. ლომაძე კვადრატული ველების 

არითმეტიკა, 

მათემატიკა, სამეცნიერო 

პოპულარული ჟურნალი 

იბეჭდება თსუ 

გამომცემლობა 

 

ანოტაციები ქართულ ენაზე 

1. მაღალი რიგის ჰომოტოპიურად კომუტატური დიფერენციალური ალგებრებისათვის აგებულია 

ფილტრირებული ჰირშის მოდელი 

2. მომიხილულია კომპლექსური რიცხვების წარმოშობის ისტორია, ტარტალია, ფერარი, დელ 

ფერო, და ა.შ. 

3. პ.ს. ალექსანდროვის წერილზე დაყრდნობით სტუდენტებისათვის  მოკლედ მოთხრობილია  

გიორგი ჭოღოშვილის მოღვაწეობა, სკოლიდან აკადემიკოსობამდე. 

4. ერთერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დებულება რაციონალური რიცხვების შესახებ არის, ე.წ., 

არითმეტიკის ძირითადი თეორემა, რომელიც ამბობს რომ ყოველი მთელი რაციონალური 
რიცხვი იშლება მარტივი რიცხვების ნამრავლად, და ეს დაშლა ერთადერთია გადანაცვლებამდე 
სიზუსტით. კვადრატული ველები უმარტივესია რაციონალურ რიცხვთა ველის შემდეგ. 

დანახულია, რომ "მარტივ მამრავლებად" დაშლა შესაძლებელია ყოველ კვადრატულ ველში. რაც 

შეეხება ერთადერთობას, ვითარება უფრო რთულადაა. არის კვადრატული ველები სადაც  

"მარტივ მამრავლებად" დაშლა ერთადერთია და არის მაგალითები სადაც ეს ერთადერთობა 

ირღვევა. 

 

ბ) ucxoeTSi 

სტატიები (*-ით აღნიშნულია იმპაქტ-ფაქტორიან ჟურნალებში გამოქვეყნებული სტატიები) 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, Jurna-
lis/krebulis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 

 

T. Kadeishvili and 

S. Saneblidze 

 

The twisted Cartesian model for  the 

double path fibration, 

Georgian Mathematical Journal 

DOI 

10.1515/gmj-

2015-0040 

Walter De 

Gruyter & Co, 

Germany 

20 

2 T. Kadeishvili B(infinity)-algebra Structure in 

Homology of a Homotopy 

Gerstenhaber Algebra, accepted to 

 Unipa Springer 

Series 

 

25 pages. 



54 

 

the book Lie groups, Differential 

equations, and Geometry,   

3 A.Elashvili, 

M.Jibladze, 

E.Vinberg 

Moduli Algebras of some simplest 

non-semiquasihomogeneous 

singularities 

University Bielefeld, Faculty of 

Mathematics, 

Colaborative Research Center 701 

preprint 15039. University 

Bielefeld 

 

4 M. Bakuradze Morava K(s)-rings of the Extensions 

of Cp by the Products of Good 

Groups Under Diagonal Action 

Georgian Mathematical Journal 

Vollume 22, 4 Walter De 

Gruyter & Co, 

Germany 

451 - 455 

5 V. Lomadze Taylor approximations of  

multidimensional linear systems,    

International J. of Control 

(in press) Taylor & Francis 

EE 

 

ანოტაციები 

1. აგებულია ორმაგ მარყუჟთა სივრცის კომბინატორული მოდელი. 

2. აგებულია ჰირშის ალგებრის სტრუქტურა B(∞)-ალგებრის ჰომოლოგიებში, რაც იძლევა ბარ 

კონსტრუქციის იტერაციის საშუალებას 

3. აგებულია არა-ნახევრადჰომოგენური განსაკუთრებულობების მოდულაი-ალგებრები  

4. დათვლილია მორავას რგოლები ციკლური ჯგუფის გარკვეული ტიპის გაფართოებებისთვის. 

5. განსაზღვრულია წრფივი დიფერენციალური სისტემის რეგულარული წარმოდგენა, როგორც 

წარმოდგენა რომელსაც არ აქვს განსაკუთრებულობა უსასრულობაში. დამტკიცებულია მისი 

არსებობა. მიღებულია აგრეთვე ერთადერთობის თეორემა, რომელიც ამბობს რომ მინიმალური 

რეგულარული წარმოდგენა ერთაერთია სპეციალური ფორმის უნიმოდულარულ მატრიცაზე 

გამრავლებამდე სიზუსტით. 

 

V. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

1) საქართველოში 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 ნ. ბერიკაშვილი წინააღმდეგობის ფუნქტორი მეოთხე 

წინააღმდეგობის ჩათვლით 

14-18 დეკემბერი, 

თსუ, ა.  რაზმაძის მათემატიკის 

ინსტიტუტი 

2 თ. ქადეიშვილი ჰომოტოპიური ალგებრები: 

გამოყენებანი ტოპოლოგიაში და 

ფიზიკაში 

4-6 ივლისი, Humboldt Kolleg,  

თბილისი 

3 მ. ბაკურაძე 
 
 

 

კრიჩევერის გვარის გამოთვლა  

 

2 – 7 თებერვალი, ივანე ჯავახიშვი-

ლის სახელობის თბილისის სახელ-

მწიფო უნივერსიტეტი, მესამე სა-

ფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერე-

ნცია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებებში  

4 ვ. ლომaZeE 
 

დიფერენციალური განტოლებები 2 – 7 თებერვალი, ივანე ჯავახიშვი-

ლის სახელობის თბილისის სახელ-
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განსაზღვრული ალგებრული 

ფუნქციებით  

 

მწიფო უნივერსიტეტი, მესამე სა-

ფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერე-

ნცია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებებში  

5 ვ. ლომაძე 
 
 

 

Characterization of linear differential 

systems in several variables 

15-22 ივლისი,თბილისი,   Swedish-

Georgian Conference in Analysis and 

Dynamical Systems 

მოხსენებათა ანოტაციები  

აგებულია წინააღმდეგობის ფუნქტორი ფიბრაციაში კვეთის არსებობისათვის 

აღეწრილია ჰომოლოგიებში A(∞) -ალგებრის სტრუქტურის გამოყენებები მარყუჟთა სივრცეების 

ჰომოლოგიის თეორიაში და ველის ტოპოლოგიურ თეორიაში 

გამოთვლილია კრიჩევერ-ჰიოჰნის ელიფსური ოთხპარამეტრიანი გვარი. 

ყოველ ალგებრულ ფუნქციას შეიძლება კანონიკურად შევუსაბამოთ დიფერენციალური 

განტოლება. ეს განტოლებები ბუნებრივად განაზოგადებენ წრფივ მუდმივ კოეფიციენტებიან 

დიფერენციალურ განტოლებებს. ეს უკანასკნელნი ზუსტად ის განტოლებებია, რომლებიც 

შეესაბამებიან პოლინომებს. 

წრფივი (მრავალი ცვლადის) დიფერენციალური სისტემა ეს არის სიმრავლე, რომელიც შეიძლება 

აღწერილ იქნას როგორც წრფივ კერძო წარმოებულიან მუდმივ კოეფიციენტებიან განტოლებათა 

სისტემის ამონახსნების სიმრავლე. მიღებულია ასეთი სისტემების აქსიომატური დახასიათება. 

2) უცხოეთში 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 T. Kadeishvili Cohomology A(∞)-algebra,  
 

27 მაისი, პალერმოს უნივერსიტეტი, 

იტალია 

2 T. Kadeishvili Twisting Elements in Homotopy 

Gerstenhaber Algebras Controlling 

Deformations  

8 ოქტომბერი, დუბლინის ტრინიტი 

კოლეჯი, ირლანდია 

3 S. Saneblidze The cup-one product and homotopy 

commutativity of loop spaces  

12-17 December, 2015, University of 

Southampton (UK) 

4 A. Elashvili Lie and Algebraic Groups Bielefelde 22 July 

5 A. Elashvili Combinatorics of 

Lieandric numbers 

Mathematishe Institute Koeln 

University 1 December 

6 V. Lomadze 
 
 

 

Calculating some irational and ntegral and 

complex genera 

საერთაშორისო კონფერენცია-

Differential and Difference Equations 

and Applications-ლისაბონი 

მოხსენებათა ანოტაციები ქართულ ენაზე 

აღიწერა  A(∞)--ალგებრის სტრუქტურა ტოპოლოგიური სივრცის კოჰომოლოგიებში და მისი 

გამოყენებანი ტოპოლოგიისა და ფიზიკის სხვადასხვა საკითხებში 

აღიწერა მგრეხი კოჯაჭვები და მათი გარდაქმნები ჰომოტოპიურ გერსტენჰაბერის ალგებრებში, 

მათი საშუალებით აიგო წინააღმდეგობათა თეორია  A(∞)-ალგებრებისათვის 

მოცემული ასახვისთვის განმარტებულია მაღალი რიგის დერივაციის ცნება ასახვათა ოჯახის 

მიმართ, რომელიც პარამეტრიზირებულია პერმუტოედრის უჯრედებით, რაც გამოყენებილია თასი-

ერთი იტერირებული ნამრავლისთვის და, შედეგად, აგებულია სამცვლადიანი ჰომოლოგიური 

ოპერაცია ორმაგ მარყუჟთა სივრცისთვის. ეს ოპერაცია განიხილება, როგორც პირველი 

წინააღმდეგობა ჰომოტოპური ექვივალენტობისა ორმაგ მარყუჟთა სივრცისა კომუტატურ 

ტოპოლოგიურ მონოიდთან 
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მოყვანილია ფორმულა რომელიც გამოსახავს კრიჩევერის გვარს ადვილად გამოთვლადი გვარით, 

ოშანინის გვარის განზოგადების საშუალებით. 

 

დამატებითი ინფორმაცია 

მივლინებები საზღვარგარეთ 

თ. ქადეიშვილი მიწვეული იყო ლექციების ჩასატარებლად პალერმოს უნივერსიტეტში, იტალია, და 

დუბლინის ტრინიტი კოლეჯში, ირლანდია. 

ს. სანებლიძემ მონაწილეობა მიიღო კონფერენციაში საუტჰემტონის უნივერსიტეტში. 

ა. ელაშვილი მიწვეული იყო ბილეფელდის უნივერსიტეტში ერთობლივი სამეცნიერო 

სამუშაოებისათვის. 

მ. ბაკურაძემ მიიღო მონაწილეობა კონფერენციაში ლისაბონში, პორტუგალია. 

 

 

 

 

ალგებრის  განყოფილება  

 

სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი: აკად. ხვედრი ინასარიძე 

სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: თამარ დათუაშვილი, ნიკოლოზ 

ინასარიძე, ბაჩუკი მესაბლიშვილი, დალი ზანგურაშვილი, ალექსანდრე პაჭკორია, ემზარ ხმალაძე 

II. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2015 წლისათვის  

დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები 

# 

გეგმით გათვალისწინებული და 

შესრულებული სამუშაოს დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

სამუშაოს 

ხელმძღვანელი 
სამუშაოს შემსრულებლები 

1 ლოკალურად ამოზნექილი ალგებრების, 

შინაგანი კატეგორიების, ჯვარედინი 

მოდულების, ლის რგოლების, აზუმაიას 

მონადების, ლის და ლაიბნიცის ალგებ-

რების,  ალგებრების მრავალნაირობების 

კატეგორიული, ჰომოლოგიური და 

ჰომოტოპიური თვისებები 

ხვედრი ინასარიძე თამარ დათუაშვილი, 

ნიკოლოზ ინასარიძე,  

ბაჩუკი მესაბლიშვილი,  

დალი ზანგურაშვილი, 

ალექსანდრე პაჭკორია,  

ემზარ ხმალაძე 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგები (ქართულ ენაზე) 

დამტკიცდა კარუბის ჰიპოტეზა ალგებრული KK - ჯგუფების და გლუვი K -ჯგუფების 

იზომორფიზმის შესახებ  ლოკალურად ამოზნექილ ალგებრებზე  მონოიდური ალგებრებისათვის და 

მასზე დაყრდნობით ნაჩვენებია რომ K - რეგულარობის თვისებას ადგილი აქვს ისეთი  ფრეშეს 
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ალგებრებისათვის, რომელთაც გააჩნიათ საკუთრივად უნიფორმულად შემოსაზღვრული 

აპროქსიმაციული ერთეული (ხ.ინასარიძე). 

მოცემულია აძუმაიას მონადისა და კომონადის განმარტებები და  შესწავლილია მათი  თვისებები. 

კერძოდ, ნაჩვენებია, რომ  გადაწნულ მონოიდალურ კატეგორიებში მარცხენა და მარჯვენა აძუმაიას 

მონიდების ცნებები ერთმანეთს ემთხვევა და რომ ასეთი ობიექტები შეიძლება წარმოდგინდეს, 

როგორც განზოგადოებული გალუას ობიექტები. მოცემულია განზოგადოებული 

ბიალგებრებისათვის   J.P. Loday-ის მდგარდობის თეორემის  წმინდა კატეგორიული დამტკიცება. 

დამტკიცებულია ფუნდამენტური თეორემა სუსტი ბიმონადებისათვის (ბ.მესაბლიშვილი). 

გაგრძელდა კვლევა მულტიპლიკაციური ლის რგოლების არააბელური ტენზორული ნბამრავლის, 

კერძოდ მისი ნილპოტენტურობის თვისების. მიღებულ იქნა მულტიპლიკაციური ლის რგოლების 

სუსტი და ძლიერი ჰომოლოგიების დაბალ განზომილებებში გამოსათველელი ზოგიერთი შედეგი 

(ნ.ინასარიძე).  

შემოტანილია სრულყოფილი ალტერნაციული ალგებრის ცნება; მიღებულია ასეთი ალებრების 

დამახასიათებელი თვისებები. Aამ შედეგების გამოყენებით ნაჩვენებია, რომ სრულყოფილი 

ალტერნაციული ალგებრები აკმაყოფილებენ ჩვენს მიერ ადრე ჩამოყალიბებულ პირობებს, 

რომლების საკმარისია იმისათვის რომ ალტერნაციული ალგებრის უნივერსალური მკაცრი 

ზოგადი ექთორი წარმოადგენდეს ალტერნაციულ ალგებრას და მისი მოქმედება სრულყოფილ 

ალტერნაციულ ალგებრაზე აკმაყოფილებდეს ამ კატეგორიაში არსებულ მოქმედების პირობებს. 

ეს შედეგი განაპირობებს ექთორის არსებობას სრულყოფილი ალტერნაციული ალგებრისთვის 

კვლავ ჩვენს მიერ ადრე მიღებული შედეგის საფუძველზე (თ.დათუაშვილი). 

შესწავლილია ლაიბნიცის ალგებრების ცენტრალური გაფართოებები ლის ალგებრების 

ქვეკატეგორიის მიმართ. აგებულია შეუღლებული ფუნქტორების წყვილი ლაიბნიცის და 

დიასოციური ალგებრების ჯვარედინი მოდულების კატეგორიებს შორის. დამყარებულია მისი 

კავშირი ლის და ასოციური ალგებრების ჯვარედინი მოდულების კატეგორიებს შორის არსებულ 

მსგავს შეუღლებასთან. აგებული და შესწავლილია ჰომ-ლაიბნიცის ალგებრების არააბელური 

ტენზორული ნამრავლი. ეს ტენზორული ნამრავლი გამოყენებულია ჰომ-ლაიბნიცის ალგებრების 

უნივერსალური ცენტრალური და ალფა-ცენტრალური გაფართეობების აღწერაში. ჰომ-ასოციური 

ალგებრებისათვის, რომლებიც გარკვეულ დამატებით პირობას აკმაყოფილებენ, დადგენილია 

კავშირი ჰოხშილდის, მილნორის სახის ჰოხშილდის ჰომოლოგიებს და ჰომ-ლაიბნიცის ალგებრების 

არააბელურ ტენზორულ ნამრავლს შორის (ე.ხმალაძე). 

შესწავლილია მოდულების სტაბილური კატეგორიის სისრულის და კოსისრულის საკითხი. 

აღწერილია ამ კათეგორიის მონომორფიზმები, ეპიმორფიზმები, ნორმალური ეპიმორფიზმები. 

ნაჩვენებია, რომ ეს კატეგორია აბელურია მაშინ და მხოლოდ მაშინ როცა რგოლის, როგორც თავის 

თავზე მარცენა მოდულის ინექციური გარსი არის პროექციული.  

დამტკიცებულია, რომ თუ ალგებრების მრავალნაირობას წარმოდგენილია კონფლუენტური 

ტერმების გადაწერის სისტემით, რომელიც აკმაყოფილებს გარკვეულ დამატებით პირობებს მისი 

სიგნატურისა და წესებისათვის, მაშინ ამალგამირებული თავისუფალი ნამრავლების ელემენტებს 

აქვთ ერთადერთი ნორმალური ფორმები. ამ ფაქტის გამოყენებით ნაჩვენებია, რომ ყოველი 

კოდაწევის მორფიზმი ეფექტურია ასეთ მრავალნაირობებში. კერძოდ ამას აქვს ადგილი მალცევის 

ალგებრების, იდემპოტენტური კვაზიჯგიფების, უნიპოტენტური კვაზიჯგუფების, 

მარცხენა/მარჯვენა შტეინერის ლუპების და სხვა კონკრეტული მრავალნაირობებისათის 

(დ.ზანგურაშვილი). 

დადგენილია კავშირი ორეს მონოიდის წილადების ჯგუფის გაფართოებებსა და მესამე 

კოჰომოლოგიის მონოიდს შორის (ა.პაჭკორია). 

 

III. სახელმწიფო გრანტით (რუსთაველის ფონდი) დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი 

პროექტები 
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# პროექტის დასახელება 
დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი 

პროექტის 

შემსრულებლები 

1 

 

 

 

 

გალუას თეორია, 

გროთენდიკის დაწევა და 

არააბელური გაფართოებები 

კატეგორიულ ალგებრაში 

(საგრანტო ხელშ. No DI/18/5 – 

113/13)                 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

ხელმძღვანელი 

გიორგი ჯანელიძე 
 

თანახელმძღვან. 

ბაჩუკი 

მესაბლიშვილი 

დ. ზანგურაშვილი 

ა. პაჭკორია 

დ. ჩიხლაძე 

თ. ჯანელიძე 

პროექტის დასრულებული ეტაპის შედეგები (ანოტაცია) 

ა. პაჭკორიას მიერ მოყვანილია მაგალითები იმისა, რომ ერთიდაიგივე კლასიკური ჰომოტოპიის 

მქონე ორ სიმპლიციალურ სიმრავლეს შეიძლება ქონდეთ განსხვავებული ჰომოლოგიი მონოიდები.  

ეს შედეგები  წარმოდგენილი იქნება სტატიაში Homotopy  groups and  homology monoids of a simplicial 

abelian monoid I: general case   (სიმპლიციალური აბელური მონოიდის ჰომოტოპიის ჯგუფები და 

ჰომოლოგიის მონოიდები, I:  ზოგადი შემთხვევა). თ. ჯანელიძე-გრეიმ  შემოიღო არასრული 

ფარდობითი რეგულარული კატეგორიის ცნება და შეისწავლა  ექვივალენტობის მიმართებების 

ფარდობითი აღრიცხვა ასეთ კატეგორიებში. შედეგები წარმოდგენილი იქნება სტატიაში Calculus of E-

relations in incomplete relative regular categories  (ექვივალენტობის მიმართებების  აღრიცხვა არასრულ 

ფარდობით რეგულარულ კატეგორიებში). დ. ჩიხლაძემ აჩვენა, რომ არსებობს  ანალოგია 

მონოიდალური სტრუქტურების გამრუდებებსა და კლეისლის კონსტრუქციებს შორს, რაც  იძლევა 

კორგოლების  არადეკარტული შინაგანი კატეგორიების  სახით წარმოდგენის  საშუალებას.  შედეგები 

წარმოდგენილი იქნება  სტატიაში A note on warpings of monoidal structures  (მონოიდალური 

სტრუქტურების გამრუდებების შესახებ). დ. ზანგურაშვილმა და ბ. მესაბლიშვილმა შემოიტანეს  

კომუტაციური რგოლების მდგრადი მონომორფიზმის ცნება. კოდაწევის თეორიის ადრე მიღებული 

უნივერსალურ-ალგებრული მეთოდების გამოყენებით დამტკიცებულია, რომ ყოველი მდგრადი 

კოდაწევის მორფიზმი რეგულარული რგოლების კატეგორიაში არის ეფექტური. შედეგები 

წარმოდგენილი იქნება  სტატიაში  Applications of universal-algebraic codescent to ring  theory 

(უნივერსალურ-ალგებრული კოდაწევის გამოყენებები რგოლთა თეორიაში). ბ. მესაბლიშვილმა და 

დ. ჩიხლაძემ  გარკვეული (შერეული) დისტრიბუციული კანონის გამოყენებით არადეკარტული  

ტორსორების კატეგორია დაახასიათეს  (კო)დეფორმირებული    (კო) ნამრავლების ტერმინოლოგიაში.  

შედეგები წარმოდგენილი იქნება  სტატიაში  On (co)smash (co)products and non-cartesian torsors 

((კო)სმაშ (კო)ნამრავლები და  არადეკარტული ტორსორები). 

# პროექტის დასახელება 
დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი 

პროექტის 

შემსრულებლები 

2 ჰომოტოპიური და 

კატეგორიული ალგებრა, 

ალგებრული ობიექტების 

ჰომოლოგიები და 

ალგებრული K-თეორია 

(საგრანტო ხელშ. No FR/189/5 – 

113/14) 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

ნიკო ინასარიძე ხ. ინასარიძე 

ბ. მესაბლიშვილი 

ე. ხმალაძე 

პროექტის დასრულებული ეტაპის შედეგები (ანოტაცია) 

აგებულია სასრულ კოეფიციენტებიანი როგორც კარუბი-ვილამაიერის, ასევე  გლუვი K-

თეორიიები  და ისინი შედარებულია ლოკალურად ბმული ალგებრების კატეგორიაზე. დადგინდა, 

რომ ჯაჭვური კომპლექსი, რომლითაც გამოითვლებოდა ლაიბნიცის ალგებრების ჰომოლოგიები ლის 

ალგებრების მიმართ, არის კერძო შემთხვევა ლაიბნიცის კომპლექსისა, როცა კოეფიციენტი არის 
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კონკრეტული კოწარმოდგენა. განხილულია ლაიბნიცის ალგებრების ჰომოლოგიები ლის 

ალგებრების ბირხოფის ქვეკატეგორიის მიმართ ზოგად კეტეგორიულ კონტექსტში  (ნახევრად 

აბელური ჰომოლოგიები) და მათი გამოყენებით შესწავლილია ლაიბნიცის ალგებრების 

ცენტრალური გაფართოებები ლის ალგებრების მიმართ. ასევე დაწყებულია ლის სამეულის 

სისტემების ჰომოლოგიების კვლევა ლაიბნიცის 3-ალგებრების ჰომოლოგიების კონტექსტში. 

ბიკატეგორიაში ნებისმიერი კომონადური შეუღლებისათვის აგებულია  ჯგუფების ოთხ წევრიანი 

ზუსტი მიმდევრობა, რაც ფართოდ ანზოგადებს მიაშიტას არაკომუტაციური რგოლების 

გაფართოებით მიღებულ მიმდევრობას, რომელიც გამოიყენება გალუას არაკომუტაციური 

გაფართოებების შესასწავლად. მიმდინარეობს კვლევა პოლინომური ფუნქტორების 

(მნიშვნელობებით ჯგუფების კატეგორიაში) წარმოებული ფუნქტორების სიმპლიციური ხარისხის 

სასრულობის პრობლემის და მასთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ. დამტკიცდა, რომ როცა 

ფუნქტორის მნიშვნელობების კატეგორია არის სიმპლიციურად სრულყოფილი, მაშინ მისი 

არააბელური წარმოებული ფუნქტორების სიმპლიციური  ხარისხი ნაკლებია ან ტოლი საწყისი 

ფუნქტორის სიმპლიციურ ხარისხზე. 

IV. პუბლიკაციები 

ა) საქართველოში 

სტატიები 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, Jurna-
lis/krebulis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 

J. M. Casas, E. 

Khmaladze and  
N. Pacheco Rego 

Non-abelian homology of Hom-Lie 

algebras and applicationsm, 2015 
167 Proc. A. Razmadze 

Math. Institute 
99 - 106 

ანოტაცია  

აგებული და შესწავლილია ჰომ-ლაიბნიცის ალგებრების არააბელური ტენზორული ნამრავლი. ეს 

ტენზორული ნამრავლი გამოყენებულია ჰომ-ლაიბნიცის ალგებრების უნივერსალური ცენტრალური 

და ალფა-ცენტრალური გაფართეობების აღწერაში. ჰომ-ასოციური ალგებრებისათვის, რომლებიც 

გარკვეულ დამატებით პირობას აკმაყოფილებენ, დადგენილია კავშირი ჰოხშილდის, მილნორის 

სახის ჰოხშილდის ჰომოლოგიებს და ჰომ-ლაიბნიცის ალგებრების არააბელურ ტენზორულ 

ნამრავლს შორის. 

 
2) ucxoeTSi 

მონოგრაფია 

# 
avtori/ 
avtorebi 

monografiis saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 

 

 

T. Datuashvili 

 

Categorical, Homological and 

Homotopical Properties of Algebraic 

Objects, 2015 

Journal of Mathematical 
Sciences (submitted) 

5 

 

 

ანოტაცია 

მონოგრაფია იწყება შინაგანი კატეგორიებისა და შინაგანი კატეგორიების კოჰომოლოგიის თეორიების 

განვითარებით (ექვივალენტურად, ჯვარედინი მოდულებისთვის) ოპერატორებიანი ჯგუფების 

კატეგორიაში. შემდგომში ავტორი წარმოადგენს მოქმედებების თვისებებს ინტერესის კატეგორიებში, 

კერძოდ, ექთორის არსებობას კონკრეტულ ალგებრულ კატეგორიებში. მკითხველი გაეცნობა ახალი 

ტიპის ალგებრას, რომელსაც არაკომუტაციური ლაიბნიც-პუასონის ალგებრა ეწოდება, მის თვისებებსა 

და კოჰომოლოგიის თეორიას, მათ დამოკიდებულებას კარგად ცნობილ ასოციური ალგებრებისა და 
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ლაიბნიცის ალგებრების კოჰომოლოგიებთან. Aავტორი განმარტავს და შეისწავლის თავის თავზე 

მოქმედ ჯგუფებს, რომლის საშუალებითაც ამოხნილია ჯ.-ლ.Lლოდეის ორი პრობლემა. Mმონოგრაფია 

მთავრდება ჯაჭვური ფუნქტორების კატეგორიის ჰომოტოპიური და კატეგორიული თვისებების 

დადგენით. 

 

სტატიები 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, Jurna-
lis/krebulis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 

 

 

H. Inassaridze 

 

Smooth K-groups for monoid 

algebras and K-regularity, 2015 

3(3); doi: 10. 

3390/math.30308

91 

Mathematics, 

Basel, 

Switzerland 

891 - 896 
 

2 H.Inassaridze 

 

K-regularity of locally convex 

algebras, 2015 

 

 Communications 

in Contemporary 

Mathematics 

(submitted) 

17 

3 X. García-

Martínez,  
E. Khmaladze and 

M. Ladra 

Non-abelian tensor product and 

homology of Lie superalgebras, 2015  
 

440 Journal of 

Algebra 

 

464 – 488 
 

4 M. Casas and E. 

Khmaladze 

 

On Lie-central extensions of Leibniz 

algebras, 2015 

(arXiv:1504.02639) 
 

 Revista Real 

Academia de 

Ciencias Exactas, 

Fisicas y 

Naturales, Serie 

A, Matematicas 

(submitted) 

 

5 M. Casas, R. 

Fernandez-Casado, 

E. Khmaladze and 

M. Ladra 

More on crossed modules of Lie, 

Leibniz, associative and diassociative 

algebras, 2015 (arXiv:1508.01147). 
 

 J. Algebra and its 

Applications 

(submitted) 
 

 

6 Y. Boyaci, J. M. 

Casas, 

T. Datuashvili and 

E.O. Uslu 

Actions in modified categories of 

interest with application to crossed 

modules, 2015 

Vol. 30, No. 25 
 

Theory and 
Application of 

Categories 
 

882 - 908 
 

7 B.Mesablishvili 

and R.Wisbauer 
 

Azumaya monads and comonads, 

2015 

4(1) Axioms 32 - 70 
 

8 B.Mesablishvili, 

M.Livernet and 

R. Wisbauer 

Generalised bialgebras and entwined 

monads and comonads, 2015 
 

219(8) Journal of Pure 

and Applied 

Algebra 

3263 – 3278 
 

9 B.Mesablishvili 

and R.Wisbauer 

The fundamental theorem for weak 

bimonads, 2015 

 Journal of 

Algebra  

(submitted) 

 

10 G.Donadze, 

N.Inassaridze and 

M.Ladra 

Non-abelian tensor and exterior 

products of multiplicative Lie rings, 

(submitted)2015. 

 Forum 

Mathematicum 

 

11 A. Martsinkovsky 

and 

D. Zangurashvili 

The stable category of a left 

hereditary ring, 2015 

219 
 

J.Pure Appl. 

Algebra 

 

4061 - 4089 
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12 G. Samsonadze 

and  D. 

Zangurashvili 
 

Effective codescent morphisms in the 

varieties determined by convergent 

term rewriting systems, 2015 

 bilisi Math. 

Journal, De 

Gruyter  

(accepted) 

 

ანოტაციები ქართულ ენაზე 

1. დამტკიცების გარეშე გადმოცემულია  ძირითადი დებულებები ლოკალურად ამოზნეილი 

ალგებრების K- რეგულარობის თვისებისათვის.  

2. დამტკიცდა კარუბის ჰიპოტეზა ალგებრულიKK - ჯგუფების და გლუვი K -ჯგუფების 

იზომორფიზმის შესახებ ლოკალურად ამოზნექილ ალგებრებზე  მონოიდური ალგებრებისათვის 

და მასზე დაყრდნობით ნაჩვენებია რომ K - რეგულარობის თვისებას ადგილი აქვს ისეთი  ფრეშეს 

ალგებრებისათვის, რომელთაც გააჩნიათ საკუთრივად უნიფორმულად შემოსაზღვრული 

აპროქსიმაციული ერთეული. 

3. შემოტანილია ლის სუპერალგებრების არააბელური ტენზორული ნამრავლი. შესწავლილია მისი 

თვისებები, მათ შორის ნილპოტენტურობის და ამოხსნადობის საკითხი. იგი გამოყენებულია 

ლის სუპერალგებრების უნივერსალური ცენტრალური გაფართოების დახასიათებისათვის. 

აგებულია ლის სუპერალგებრების არააბელური ჰომოლოგიები დაბალ განზომილებებში და 

დადგენილია კავშირი ასოციური სუპერალგებრების ციკლურ ჰომოლოგიასთან. ასევე 

შემოტანილია ლის სუპერალგებრების არააბელური გარე ნამრავლი და დამტკიცებულია 

მილერის თეორემის ანალოგიური თეორემა, მიღებულია ჰოპფის ფორმულა და აგებულია ლის 

სუპერალგებრების ჰომოლოგიების ექვსწევრა ზუსტი მიმდევრობა. 

4. შესწავლილია ლაიბნიცის ალგებრების ცენტრალური გაფართოებები ლის ალგებრების 

ქვეკატეგორიის მიმართ. დახასიათებულია სხვადასხვა კლასის ლაიბნიცის ალგებრების 

ცენტრალური გაფართოებები, ასევე ამოხსნადობა და ნილპოტენტურობა ლის ალგებრების 

მიმართ.  

5. აგებულია შეუღლებული ფუნქტორების წყვილი ლაიბნიცის და დიასოციური ალგებრების 

ჯვარედინი მოდულების კატეგორიებს შორის. დამყარებულია მისი კავშირი ლის და ასოციური 

ალგებრების ჯვარედინი მოდულების კატეგორიებს შორის არსებულ მსგავს შეუღლებასთან. 

6. გამოკვლეულია ასოციური ალგებრების კატეგორიაში ჯვარედინი მოდულის 

გახლეაჩადიგაფართოების მაკლასიფიცირებლის არსებობის საკითხი. XAსს ≃ ჩატ^1-Aსს 

კატეგორიების ექვივალენტობის მიხედვით ამ პრობლემას ვიხილავთ ჩატ^1-Aსს 

კატეგორიაში. Eეს კატეგორია არ არის ინტერესის კატეგორია, ის აკმაყოფილებს ასეთი 

კატეგორიის ყველა აქსიომას გარდა ერთისა. Mმოქმედების თეორია, რომელიც ჩვენს მიერ 

განვითარებული იყო ინტერესის კატეგორიაში ადაპტირებულია ახალი ტიპის 

კატეგორიისთვის, რომელსაც ვუწოდებთ მოდიფირებულ ინტერესის კატეგორიას. Aამ 

მიმართულებით მიღებული შედეგებისა და აღნიშნული კატეგორიების ეკვივალენტობის 

გამოყენებით ნაპოვნია პირობა, რომლის დროსაც არსებობს გახლეჩადი გაფართოების 

მაკლასიფიცირებელი და მოცემულია მისი კონსტრუქცია. 

7. სტატიაში მოცემულია აძუმაიას მონადისა და კომონადის განმარტებები და  შესწავლილია მათი  

თვისებები. კერძოდ, ნაჩვენებია, რომ  გადაწნულ მონოიდალურ კატეგორიებში მარცხენა და 

მარჯვენა აძუმაიას მონიდების ცნებები ერთმანეთს ემთხვევა და რომ ასეთი ობიექტები შეიძლება 

წარმოდგინდეს, როგორც განზოგადოებული გალუას ობიექტები. 

8. სტატიაში მოცემულია განზოგადოებული ბიალგებრებისათვის J.P.Loday-ის მდგარდობის 

თეორემის  წმინდა კატეგორიული დამტკიცება. 

9. სტატიაში დამტკიცებულია ფუნდამენტური თეორემა სუსტი ბიმონადებისათვის.   

10. გამოკვლეულია მულტიპლიკაციური ლის რგოლების არააბელური ტენზორული ნბამრავლის 

ცნება, რომელიც უზრუნველყოფს ერთიან მიდგომას როგორც ბრაუნისა და ლოდეს მიერ 

შემოტანილი ჯგუფების არააბელური ტენზორული ნამრავლის მიმართ, ისე ელისის მიერ 

შემოტანილი ლის ალგებრების არაბელური ტენზორული ნამრავლის მიმართ. შესწავლილია 
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მისი ნილპოტენტურობის თვისება. მიღებულია მულტიპლიკაციური ლის რგოლების სუსტი და 

ძლიერი ჰომოლოგიების დაბალ განზომილებებში გამოსათველელი ზოგიერთი შედეგი, მათ 

შორის მილერის თეორმის მსგავსი შედეგი. 

11. შესწავლილია მოდულების სტაბილური კატეგორიის სისრულის და კოსისრულის საკითხი. 

აღწერილია ამ კათეგორიის მონომორფიზმები, ეპიმორფიზმები, ნორმალური ეპიმორფიზმები. 

ნაჩვენებია, რომ ეს კატეგორია აბელურია მაშინ და მხოლოდ მაშინ როცა რგოლის, როგორც 

თავის თავზე მარცენა მოდულის ინექციური გარსი არის პროექციული. 

12. დამტკიცებულია, რომ თუ ალგებრების მრავალნაირობას წარმოდგენილია კონფლუენტური 

ტერმების გადაწერის სისტემით, რომელიც აკმაყოფილებს გარკვეულ დამატებით პირობებს მისი 

სიგნატურისა და წესებისათვის, მაშინ ამალგამირებული თავისუფალი ნამრავლების ელემენტებს 

აქვთ ერთადერთი ნორმალური ფორმები. ამ ფაქტის გამოყენებით ნაჩვენებია, რომ ყოველი 

კოდაწევის მორფიზმი ეფექტურია ასეთ მრავალნაირობებში. კერძოდ ამას აქვს ადგილი 

მალცევის ალგებრების, იდემპოტენტური კვაზიჯგიფების, უნიპოტენტური კვაზიჯგუფების, 

მარცხენა/მარჯვენა შტეინერის ლუპების და სხვა კონკრეტული მრავალნაირობებისათის 

 

V. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

ა) საქართველოში 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 e.xmalaZeD ლის, ლაიბნიცის ასოციური და 
დიასოციური ალგებრების ჯვარედინ 
მოდულებს შორის კავშირები 
 

ა. რაზმაძის მათემატიკის 

ინსტიტუტის კონფერენცია,  2015 

წლის 17 დეკემბერი 

მოხსენებათა ანოტაციები ქართულ ენაზე 

12. განვიხილეთ ლის, ლაიბნიცის, ასოციური, დიასოციური ალგებრების და მათი ჯვარედინი 

მოდულების კატეგორიებით და მათ შორის შეუღლებული ფუნქტორებით შექმნილი 

პარალელეპიპედი. ვაჩვენეთ, რომ ამ პარალელეპიპედის ყოველ წახნაგზე მარცხენა და მარჯვენა 

შეუღლებული ფუნქტორები ქმნიან კომუტაციურ კვადრატებს იზომორფიზმამდე სიზუსტით. 

ბ) უცხოეთში 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 D.Zangurashvili Normal forms for elements of pushouts in 

some varieties of universal algebras 

 

Representation Theory and Related 

Topics Seminar,  Northeastern 

University, Boston, USA,  November 6, 

2015 

2 N.Inassaridze Nilpotency of the non-abelian tensor 

product of multiplicative Lie rings  
University of Santiago de Compostela , 

Spain, June 2015 

3 E.Khmaladze Relative central extensions of Leibniz 

algebras 

University of Santiago de Compostela , 

Spain, 15 June 2015 

4 E.Khmaladze Leibmiz homology of Lie algebras 

 

University of Santiago de Compostela , 

Spain, 20 November  2015 



 

63 

 

 

5 E.Khmaladze Associative and Lie 2-algebras 

 

University of Santiago de Compostela , 

Spain, 27 November  2015 

6 B.Mesablishvili 
 

Entwined structures and Galois functors 

 

University Paris 13, France, 

May 2015 

7 B.Mesablishvili 
 

Descent cohomology 

 

Conference of Mathematical Societies – 

AMS, EMS and SPM – Portugal, June 

2015 

8 B.Mesablishvili 
 

Non-abelian cohomologiesUniversity of 

Granada, Spain, December 2015U 

University of Granada, Spain, December 

2015 

მოხსენებათა ანოტაციები 

1. საკითხისადმი იმის შესახებ, აქვთ თუ არა უნივერსალური ალგებრების ამა თუ იმ 

მრავალნაირობაში ფუშაუთების ელემენტებს ერთაერთი ნორმალური ფორმები გამოყენებულია 

ტერმების გადაწერის თეორიის ტექნიკა. კერძოდ დამტკიცებულია, რომ ნორმალური ფორმები 

ერთადერთია, თუ მრავალნაირობა წარმოდგენილია ტერმების გადაწერის კონფლუენტური 

სისტემით (და სრულდება სინტაქსური ხასიათის გარკვეული დამატებითი პირობები). მიღებული 

შედეგი გამოყენებულია დაწევის თეორიის ერთ-ერთი საკითხისადმი. 

2. გამოკვლეულია მულტიპლიკაციური ლის რგოლების არააბელური ტენზორული ნამრავლის 

ცნება, რომელიც უზრუნველყოფს ერთიან მიდგომას როგორც ბრაუნისა და ლოდეს მიერ 

შემოტანილი ჯგუფების არააბელური ტენზორული ნამრავლის მიმართ, ისე ელისის მიერ 

შემოტანილი ლის ალგებრების არაბელური ტენზორული ნამრავლის მიმართ. შესწავლილია მისი 

ნილპოტენტურობის თვისება. 

3.  ზოგად კატეგორიულ კონტექსტში ცნობილი ცენტრალური გაფართოებების და კომუტატორების 

ცნებებზე დაყრდნობით მიმოვიხილეთ ლაიბნიცის ალგებრების ფარდობითი ცენტრალური 

გაფართოებები ლის ალგებრების ქვეკატეგორიის მიმართ. ასეთი ცენტრალური 

გაფართოებისათვის ავაგეთ ლიზაციის ფუნქტორის მიმართ ლაიბნიცის ალგებრების 

ჰომოლოგიების ექვსწევრა ზუსტი მიმდევრობა. ასევე შევეხეთ ლის ალგებრების მიმართ 

ლაიბნიცის ალგებრების ამოხსნადობის და ნილპოტენტურობის საკითხებს.  

4. მოხსენებაში მოვიყვანეთ ლის სამეულის სისტემის ჰარისის ჰომოლოგიის აგება (ჰარისის 

კოჰომოლოგიის აგების ანალოგიური მიდგომით). შემდეგ ეს ჰომოლოგია შევადარეთ ლის 

სამეულის სისტემის (როგორც ლაიბნიცის 3-ალგებრის) ლაიბნიცის ჰომოლოგიას.  

5.  შევეხეთ ასოციური და ლის ალგებრების კატეგორიფიკაციას და ასოციური და ლის 2-

ალგებრების ცნებებს. ავაგეთ შეუღლებული ფუნქტორების წყვილი შეზღუდული ასოციური და 

ლის 2-ალგებრების კატეგორიებს შორის, რაც ანზოგადებს  ასოციური და ლის ალგებრების 

კატეგორიებს შორის კლასიკურ შეუღლებას. 

6. გადაწნული სტრუქტურების საშუალებით  შემოგვაქვს გალუას ფუნქტორის ცნება და ვაჩვენებთ, 

რომ გალუას ფუნქტორების თეორია იძლევა სხვადასხვა ალგებრული სტრუქტურების 

(როგორებიცაა, მაგალითად, გალუას გაფართოებები, ჰოპფის ალგებრები, აძუმაიას ალგებრები, 

ლოდეს განზოგადოებული ალგებრები)  დახასიათების საშუალებას. 

7. ჩვენ შემოგვაქვს ნულოვანი და პირველი  დაწევის კოჰომოლოგიების (წერტილოვანი) სიმრავლის 

ცნებები კოეფიციენტებით  ზოგად საბაზისო კატეგორიაზე განსაზღვრული (კო)მონადის 

(კო)ალგებრაში და მათ ვაკავშირებთ  დავიწყების და თავისუფალი ალგებრების ფუნქტირებით 

განსაზღვრული შეუღლების მიმართ გრეხვის ფორმებთან. გარდა ამის, ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ ეს 

წერტილოვანი სიმრავლეები ანზოგადებს ზოგიერთ ცნობილი კოჰომოლოგიას. 

8. ზოგად კატეგორიაზე განსაზღვრული ისეთი მონადებისათვის, რომლებიც აღჭურვილია 

კომუტაციური დისტრიბუციულობის კანონით, ჩვენ განვმარტავთ ამიცურის კოჰომოლოგიებს და 

ვაჩვენებთ, თუ როგორაა ისინი დაკავშირებული ამავე მონადის მიმართ განსაზღვრულ დაწევის 

კოჰომოლოგიებთან. 
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მათემატიკური ლოგიკის განყოფილება 
 

 

სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი: მამუკა ჯიბლაძე 

სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: ნიკოლოზ ბეჟანიშვილი, დავით 

გაბელაია, ლევან ურიდია. 

II. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2015 წლისათვის  

დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

1 
 

ახალი დასაშვები C-სემანტიკა 

S4 მოდალური სისტემისა და 

მისი გაფართოებებისათვის - 

მათემატიკა, მათემატიკური 

ლოგიკა 

დ. გაბელაია დ. გაბელაია 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 

S4 მოდალური სისტემის ნებისმიერი გაფართოებისთვის მოიძებნა რაციონალურ რიცხვთა 

სივრცის შესაბამისი ჩაკეტვიანი ალგებრის ქვეალგებრა, რომლის მიმართაც ეს გაფართოება 

სრულია. თუ გაფართოება ბმული და ნორმალურია, ასეთი ქვეალგებრა მოიძებნა ნამდვილ 

რიცხვთა სივრცის შესაბამის ჩაკეტვიან ალგებრაში.  

2 სრულად მეტრიზებადი ტო-

პოლოგიური სივრცეების 

მოდალური ლოგიკის 

აქსიომატიზება - მათემატიკა, 

მათემატიკური ლოგიკა. 

დ. გაბელაია დ. გაბელაია 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 

მიღებულია  მეტრიკული სივრცეების მოდალური ლოგიკების ამომწურავი დახასიათება (როგორც 

სრული მეტრიკის შემთხვევაში, ისე საზოგადოდ). კერძოდ, დამტკიცდა, რომ უსასრულო რანგის 

გაიშვიათებული მეტრიკული სივრცის მოდალური ლოგიკა არის გჟეგორჩიკის ლოგიკა, ხოლო 

სასრული n რანგის გაიშვიათებული სივრცის ლოგიკა არის Grzn. დამტკიცდა, რომ სუსტად 

გაიშვიათებული არაგაიშვიათებული სივრცის მოდალური ლოგიკა არის S4.1. თუ სივრცე არაა 

სუსტად გაიშვიათებული, დამტკიცდა, რომ მისი მოდალური ლოგიკაა S4. ამრიგად, დადგენილია 

ნებისმიერი მეტრიკული სივრცეების მოდალური ლოგიკები - ისინი ემთხვევიან ჩამოთვლილი 

სისტემებიდან ერთ-ერთს იმის მიხედვით თავის თავში მკვრივია, სუსტად გაიშვიათებული და 

არა გაიშვიათებულია, თუ გაიშვიათებულია ეს სივრცე. 

3 უძრავი წერტილის 

ტოპოლოგიური ლოგიკის 

განვითარება - მათემატიკა, 

მათემატიკური ლოგიკა. 

ნ. ბეჟანიშვილი ნ. ბეჟანიშვილი 
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dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 

დადგინდა სალქვისტის უძრავი წერტილის ტოლობების შენახვის პირობები რელატივიზებული 

ოპერატორიანი ბულის ალგებრების გასრულებებისათვის. შემუშავდა ტოპოლოგიური სემანტიკა 

უძრავი წერტილის ლოგიკისათვის, ამ სემანტიკისათვის დამტკიცდა ზოგადი სისრულის 

თეორემები.  

 

I. 2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

1 
 

დასაშვები მრავალდასკვნიანი 

წესების ბაზისები 

ინტუიციონისტურ და 

მოდალურ ლოგიკებში - 

მათემატიკა, მათემატიკური 

ლოგიკა. 

დ. გაბელაია ნ. ბეჟანიშვილი, დ. გაბელაია, 

მ. ჯიბლაძე 

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

 

ნ. ბეჟანიშვილისა და მისი თანაავტორების მიერ შემოღებული და განვითარებული სტაბილური 

კანონიკური წესის ცნების გამოყენებით შემუშავდა ახალი მიდგომა K4 და S4 მოდალური 

სისტემებისა და წინადადებათა ინტუიციონისტური აღრიცხვისათვის დასაშვები 

მრავალდასკვნიანი წესების ბაზისის აგებისადმი. დაიგეგმა ამ მიდგომის გამოყენების სტრატეგია 

სხვა მნიშვნელოვან შემთხვევებში, პირველ რიგში K მოდალური სისტემისათვის. 

2 ზიარი რწმენის 

ტოპოლოგიური სემანტიკა 

ლ. ურიდია ლ. ურიდია 

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

ნორმალურაგენტებიანი ერთობლივი რწმენის მოდალური ლოგიკისათვის განხილულია კრიპკეს 

სისრულის საკითხი და დადგენილია ხისებრი მოდელების თვისება. შესწავლილია აღნიშნული 

ლოგიკის ტოპოლოგიური და ბიტოპოლოგიური სემანტიკა. კერძოდ, დადგინდა, რომ თუ 

მოდალობების ინტერპრეტაცია ხდება ქვესიმრავლეთა ტოპოლოგიური წარმოებულის 

ოპერატორის მეშვეობით, მაშინ ეს ლოგიკა ემთხვევა თანაკვეთების მიმართ ჩაკეტილი 

ბიტოპოლოგიური TD-სივრცეების ლოგიკას. გახლეჩვის თარგმანი გამოყენებულია 

ნორმალურაგენტებიანი ერთობლივი რწმენის ლოგიკასა და ერთობლივი ცოდნის ლოგიკას შორის 

კავშირების შესასწავლად. 

შესწავლილია ნდობის მოდალური ლოგიკა. ლიაუს მიერ შემოტანილი ლოგიკის მსგავსი 

მოდალური ლოგიკისათვის შესწავლილია ნდობის ოპერატორისა და აგენტთა ინდივიდუალური 

რწმენის ოპერატორების ურთიერთდამოკიდებულება. კერძოდ, ნდობის ლოგიკის ორ სპეციალურ 

გაფართოებაში შესწავლილ იქნა პატიოსანი აგენტის თვისებები. დამტკიცდა კრიპკეს სისრულის 

თეორემები აღნიშნული ლოგიკებისათვის. 

 

I. 3. saxelmwifo grantiT (rusTavelis fondi) dafinansebული  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasaxe-

leba mecnierebis 
 

damfinansebeli 
proeqtis 

xelmZRvaneli  
proeqtis 

Semsruleblebi 
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dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

organizacia 

1 
 
 
 
 

მოდალური ლოგიკის 

ტოპოლოგიური სემა-

ნტიკა (ხელშეკრუ-

ლების ნომერი: FR/11-

29, 2012-2015) - მათე-

მატიკა, მათემატი-

კური ლოგიკა 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

დ. გაბელაია მ. ჯიბლაძე, ნ. 

ბეჟანიშვილი, ლ. 

ურიდია 

dasrulebuli proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 

პროექტის ფარგლებში მიღებულია რამდენიმე მნიშვნელოვანი შედეგი. სახელდობრ: 

 დადებითად გადაიჭრა ღია პრობლემა GLP დამტკიცებადობის პოლიმოდალური ლოგიკის 

ტოპოლოგიური სისრულის შესახებ. 

 ამომწურავად დახასიათდა მეტრიკული სივრცეების მოდალური ლოგიკები.  

 პროექტის ფარგლებში შემოტანილი და განვითარებული ახალი დასაშვები C-სემანტიკის 

მეშვეობით ადეკვატურად დახასიათდა S4 მოდალური სისტემის ყველა ნორმალური 

გაფართოება. ამ ახალი მიდგომის გამოყენებით მოხერხდა S4-ის გაფართოებების 

ჰომოგენური სემანტიკური აღწერა. კერძოდ, დამტკიცდა, რომ ყოველი ასეთი გაფართოება 

სრულია რაციონალურ რიცხვთა სივრცეზე ან კანტორის სივრცეზე დაფუძნებული 

განზოგადებული ტოპოლოგიური სივრცის მიმართ, ხოლო ყოველი ბმული ასეთი 

გაფართოება სრულია ნამდვილ რიცხვთა სივრცეზე დაფუძნებული განზოგადებული 

ტოპოლოგიური სივრცის მიმართ. 

 უძრავი წერტილის ლოგიკისთვის პროექტის ფარგლებში შემოტანილი და 

განვითარებული განზოგადებული, ტოპოლოგიური სემანტიკის დახმარებით მიღებულია 

ზოგადი სისრულის თეორემები და შესწავლილია სალქვისტის უძრავი წერტილის 

ტოლობების შენახვის საკითხი რელატივიზებული ოპერატორიანი ბულის ალგებრების 

გასრულებებზე.  

დამატებით, გარდა წინასწარ დასახული მიზნებისა, მოხერხდა ევკლიდური სიბრტყის 

მრავალკუთხედებით განსაზღვრული მოდალური ლოგიკის სრული აქსიომატიზება, სასრული 

მოდელების თვისების დამტკიცება და გამოთვლითი სირთულის განსაზღვრა.  

მიღებული შედეგების ნაწილი უკვე გამოქვეყნდა დარგის წამყვან ჟურნალებში. ნაწილი 

გადაცემულია გამოსაქვეყნებლად და განხილვის სხვადასხვა სტადიაშია. შედეგები ასევე 

მოხსენებულ იქნა პრესტიჟულ საერთაშორისო კონფერენციებზე, მათ შორის TACL, AiML და სხვა. 

გარდა ამისა, პროექტის ფარგლებში ჩატარდა ორი მაღალი დონის საერთაშორისო 

კონფერენცია.  
 

 

სტატიები 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 

 

Guram 

Bezhanishvili, 

Nick 

Bezhanishvili, and 

John Harding 

Modal compact 

Hausdorff spaces 

Journal of Logic and 
Computation, 25(1), pp. 1-

35, 2015 

დიდი 

ბრიტანეთი, 

Oxford Journals, 

Oxford University 

Press  

35 

http://www.phil.uu.nl/~bezhanishvili/Papers/MKH-spaces-final.pdf
http://www.phil.uu.nl/~bezhanishvili/Papers/MKH-spaces-final.pdf
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2 Guram 

Bezhanishvili, 

Nick 

Bezhanishvili, and 

John Harding 

Modal operators 

on compact 

regular frames and 

de Vries algebras 

Applied Categorical 
Structures, 23(3), pp. 365-

379, 2015 

ჰოლანდია, 

Springer 

Netherlands 

14 

3 Guram 

Bezhanishvili, 

Nick 

Bezhanishvili, Joel 

Lucero-Bryan, Jan 

van Mill 

S4.3 and 

hereditarily 

extremally 

disconnected 

spaces 

Georgian Mathematical 
Journal, Volume 22, Issue 
4 (Dec 2015), Pages 469–

475 

ჰოლანდია, De 

Gruyter 

16 

4 Guram 

Bezhanishvili, 

David Gabelaia, 

Joel Lucero-Bryan 

Topological 

completeness of 

logics above s4 

The Journal of Symbolic 
Logic, Volume 80, Issue 02, 

June 2015, pp 520-566 

დიდი 

ბრიტანეთი, 

Cambridge 

Journals, 

Cambridge 

University Press 

26 

5 Guram 

Bezhanishvili, 

David Gabelaia, 

Joel Lucero-Bryan 

Modal logics of 

metric spaces 

The Review of Symbolic 
Logic, Volume 8, Issue 01, 
March 2015, pp 178-191 

დიდი 

ბრიტანეთი, 

Cambridge 

Journals, 

Cambridge 

University Press 

13 

6 Nick 

Bezhanishvili, 

David Gabelaia, 

Silvio Ghilardi, 

Mamuka Jibladze 

Admissible Bases 

Via Stable 

Canonical Rules 

Studia Logica, pp 1-25 First 
online: 09 January 2016 

Springer 

International, 

Springer 

25 

7 Nick 

Bezhanishvili, 

Sumit Sourabh 

Sahlqvist 

preservation for 

topological fixed-

point logic 

J Logic & Computation 
doi:10.1093/logcom/exv010 

First published online: 
April 12, 2015 

დიდი 

ბრიტანეთი, 

Oxford Journals, 

Oxford University 

Press 

25 

8 David Pearce, 

Levan Uridia 

The Topology of 

Common Belief 

In book: The Cognitive 
Foundations of Group 
Attitudes and Social 
Interaction, Edition: 

Studies in the Philosophy 
of Sociality Vol. 5, 

Chapter: The Topology of 
Common Belief, Editors: 

Andreas Herzig, Emiliano 
Lorini, pp. 133-152 

Springer 

International, 

Springer 

19 

9 G. Bezhanishvili, 

D. Gabelaia, 

M. Jibladze, 

P. J. Morandi 

Profinite 

topological spaces 

Theory and Applications of 
Categories, Vol. 30, 2015, 

No. 53, pp 1841-1863 

Mount Allison 

University, 

Sackwille, New 

Brunswick, 

Canada 

22 

http://www.phil.uu.nl/~bezhanishvili/Papers/MKR-frames.pdf
http://www.phil.uu.nl/~bezhanishvili/Papers/MKR-frames.pdf
http://www.phil.uu.nl/~bezhanishvili/Papers/MKR-frames.pdf
http://www.phil.uu.nl/~bezhanishvili/Papers/MKR-frames.pdf
http://www.degruyter.com/view/j/gmj.2015.22.issue-4/gmj-2015-0041/gmj-2015-0041.xml?format=INT
http://www.degruyter.com/view/j/gmj.2015.22.issue-4/gmj-2015-0041/gmj-2015-0041.xml?format=INT
http://www.degruyter.com/view/j/gmj.2015.22.issue-4/gmj-2015-0041/gmj-2015-0041.xml?format=INT
http://www.degruyter.com/view/j/gmj.2015.22.issue-4/gmj-2015-0041/gmj-2015-0041.xml?format=INT
http://www.degruyter.com/view/j/gmj.2015.22.issue-4/gmj-2015-0041/gmj-2015-0041.xml?format=INT
http://www.degruyter.com/view/j/gmj.2015.22.issue-4/issue-files/gmj.2015.22.issue-4.xml
http://www.degruyter.com/view/j/gmj.2015.22.issue-4/issue-files/gmj.2015.22.issue-4.xml
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=JSL
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=JSL
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=RSL
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=RSL
http://link.springer.com/journal/11225
http://logcom.oxfordjournals.org/search?author1=Nick+Bezhanishvili&sortspec=date&submit=Submit
http://logcom.oxfordjournals.org/search?author1=Nick+Bezhanishvili&sortspec=date&submit=Submit
http://logcom.oxfordjournals.org/search?author1=Sumit+Sourabh&sortspec=date&submit=Submit
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anotaciebi qarTul enaze 

1. სტატიაში განსაზღვრულია მოდალური კომპაქტური ჰაუსდორფის სივრცეები და 

დამტკიცებულია, რომ ეს სტრუქტურები წარმოადგენენ კომპაქტური ჰაუსდორფის 

სივრცეების კატეგორიაზე ვიეტორისის ფუნქტორის კოალგებრებს. განზოგადებულია დე 

ვრისისა და იზბელის ორადობის თეორია და დამტკიცებულია სალქვისტის შესაბამისობის 

თეორემის ვარიანტი დადებითი მოდალური ენისათვის. 

2. სტატიაში მოცემულია კონსტრუქციული დამტკიცება იმისა, რომ მოდალური კომპაქტური 

რეგულარული ფრეიმების კატეგორია ეკვივალენტურია მოდალური დე ვრისის ალგებრების 

კატეგორიისა. 

3. მოდალური სისტემა S4.3 განსაზღვრავს მემკვიდრეობით ექსტრემალურად არაბმული 

ტოპოლოგიური სივრცეების კლასს. სტატიაში აგებულია [0,1] ნამდვილი ინტერვალის 

გლისონის დაფარვის ისეთი თვლადი ქვესივრცე, რომლის მიმართაც S4.3 კორექტული და 

სრული მოდალური ფორმალიზმია. 

4. სტატიაში დამტკიცებულია, რომ S4 მოდალური სისტემის ნებისმიერი მოდალური 

გაფართოება სრულია რაციონალურ რიცხვთა სივრცის შესაბამისი ჩაკეტვიანი ალგებრის 

რომელიმე ქვეალგებრის მიმართ. ასევე ნაჩვენებია, რომ S4 მოდალური სისტემის ნებისმიერი 

ბმული ნორმალური გაფართოება სრულია ნამდვილ რიცხვთა სივრცის შესაბამისი ჩაკეტვიანი 

ალგებრის რომელიმე ქვეალგებრის მიმართ. 

5. სტატიაში შესწავლილი და სრულად დახასიათებულია ის მოდალური სისტემები, რომლებიც 

მიიღება მეტრული სივრცეების კლასის რომელიმე ქვეკლასიდან. შედეგად მიღებულია, რომ 

ნებისმიერი მეტრული სივრცის მოდალური ლოგიკა სასრულად აქსიომატიზებადია, აქვს 

სასრული მოდელების თვისება და, შესაბამისად, ამოხსნადია. 

6. სტატიაში განხილულია სტაბილური კანონიკური გამოყვანის მრავალდასკვნიანი წესები 

სისტემებისთვის IPC, K4 და S4. თითოეულ შემთხვევაში დადგენილია დიქოტომიის თვისება 

და ამ გზით დამტკიცებულია დასაშვები წესების ცხადი აქსიომატური ბაზისის არსებობა. 

7. სტატიაში შემოტანილია დადებითი მოდალური მიუ-აღრიცხვის ახალი სემანტიკა 

დალაგებული ტოპოლოგიური სივრცეების ტერმინებში, კერძოდ კი მოდალური კომპაქტური 

ჰაუსდორფის სივრცეების საშუალებით. ამ სემანტიკისთვის დამტკიცებულია სალქვისტის 

შენახვის თეორემა და განვითარებულია შესაბამისობის თეორია. 

8. შესწავლილია ერთობლივი რწმენის მოდალური ლოგიკა ნორმალური აგენტებისათვის. 

განხილულია კრიპკეს სისრულე და ნაჩვენებია, რომ ამ ლოგიკას აქვს ხისებრი მოდელების 

თვისება. ძირითადი შედეგია რომ ეს არის TD-თანაკვეთების მიმართ ჩაკეტილი 

ბიტოპოლოგიური სივრცეების ლოგიკა მოდალობების წარმოებული სიმრავლეებით 

ინტერპრეტაციისას. გახლეჩვის თარგმანზე დაყრდნობით შესწავლილია კავშირი ერთობლივი 

ცოდნის ლოგიკასთან. 

9. სტატია ეხება იმ კარგად ცნობილი ფაქტის განზოგადებას, რომ პროსასრული T0 სივრცეები 

იგივეა რაც სპექტრული სივრცეები, ნებისმიერ ტოპოლოგიურ სივრცეებზე. განზოგადება 

მიღწეულია კვაზისპექტრული სივრცეებისა და ბიტოპოლოგიური კვაზისპექტრული 

სივრცეების ტერმინებში. მიღებულია რამდენიმე შედეგი სტაბილურად კომპაქტური 

სივრცეების, ნაქბინის სივრცეებისა და მათი შესაბამისი ბიტოპოლოგიური სივრცეების 

კავშირის განზოგადების მიმართულებით არა-T0 ტოპოლოგიურ სივრცეებზე 

 
 

III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 
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1 David Pearce, Levan Uridia Trust, Belief and Honesty Global Conference on Artificial 
Intelligence, Tbilisi State 

University, Tbilisi, Georgia, 
October 16-19, 2015 

2 Levan Uridia and Dirk Walther Completeness by Modal 

Definitions 

TbiLLC 2015: Eleventh 
International Tbilisi Symposium 

on Language, Logic and 
Computation, Tbilisi, Georgia, 

21-26 September, 2015 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

1. მოხსენება ეხება ნდობის მოდალურ ლოგიკას. განხილულია ლიაუს მიერ შემოტანილი 

ლოგიკის მსგავსი მოდალური ლოგიკა, რომლისთვისაც შესწავლილია ნდობის 

ოპერატორისა და აგენტთა ინდივიდუალური რწმენის ოპერატორების 

ურთიერთდამოკიდებულება. კერძოდ, შეისწავლება ნდობის ლოგიკის ორი სპეციალური 

გაფართოება, რომლებშიც აღწერილია პატიოსანი აგენტის შემდეგი თვისებები: პირველში - 

თუ აგენტი i ენდობა აგენტ j-ს რაიმე გამონათქვამის სისწორის შესახებ, მაშინ აგენტ i-ს 

სჯერა, რომ ტყუილია, რომ აგენტ j-ს არ სჯერა ეს გამონათქვამი. ასევე, მეორეში - თუ 

აგენტი i ენდობა აგენტ j-ს რაიმე გამონათქვამის სისწორის შესახებ, მაშინ აგენტ i-ს სჯერა, 

რომ აგეტნ j-ს სჯერა ეს გამონათქვამი. ნაშრომში ჩვენ ვამტკიცებთ კრიპკეს სისრულის 

თეორემებს აღნიშნული ლოგიკებისათვის. 

2. მოხსენებაში ნაჩვენებია, თუ როგორ მიიღება კრიპკეს სისრულე რიგი მოდალური 

ლოგიკებისათვის, რომლებიც წარმოადგენენ არსებული კრიპკეს აზრით სრული 

მოდალური ლოგიკის გაფართოებას ახალი [+] ოპერატორით და ამ ოპერატორის 

მოდალური განსაზღვრებით [+]p <-> φ, სადაც φ არის ერთ თავისუფალ ცვლადიანი 

ფორმულა, რომელიც არ შეიცავს [+] ოპერატორს. 
 

b) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 Nick Bezhanishvili Varieties of Heyting algebras and 

superintuitionistic logics 

BLAST 2015, 5-9 January 2015, 
Las Cruces, New Mexico, USA 

2 Nick Bezhanishvili On Jankov–de Jongh formulas Heyting Day 2015, Utrecht, The 
Netherlands 

3 David Pearce, Levan Uridia A Honest View of Trust Workshop on Logical Aspects of 
Multi-Agent Systems (LAMAS 
2015), May 4, 2015, Istanbul, 

Turkey 
4 Nick Bezhanishvili, David 

Gabelaia, Silvio Ghilardi, 

Mamuka Jibladze 

Admissible bases via stable 

canonical rules 
Topology, Algebra and 

Categories in Logic (TACL 2015), 
June 21-26, Ischia, Italy 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

1. მოხსენება წარმოადგენს ტუტორიალს, რომელშიც გადმოცემულია ჰეიტინგის ალგებრათა 

თეორიის საფუძვლები, ჰეიტინგის ალგებრების მრავალნაირობების შესახებ ძირითადი 

სტრუქტურული თეორემები და მათი კავშირი სუპერინტუიციონისტური ლოგიკების 

თეორიასთან 

2. სამოციან წლებში იანკოვმა და დამოუკიდებლად დე იონგმა შემოიღეს ფრეიმული 

http://phil.uu.nl/~albert/Heyting_Day/slides/nick-bezhanishvili.pdf
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ფორმულების მეთოდი, რომელიც შუალედური ლოგიკების აქსიომატიზების 

მნიშვნელოვანი იარაღი გახდა. მოხსენებაში მიმოხილულია იანკოვ-დე იონგის 

ფორმულების მეთოდი და განხილულია მისი სხვადასხვა განზოგადებები. 

3. მოხსენებაში განხილულია მრავალაგენტიანი რწმენის ლოგიკის ტოპოლოგიურ 

სემანტიკაში წარმოშობილი ზოგიერთი ტოპოლოგიური ამოცანა 

4. მოხსენება ეხება ძირითადი ინტუიციონისტური და მოდალური ლოგიკების დასაშვები 

მრავალდასკვნიანი წესების ბაზისის აგების მეთოდის აღწერას, რომელიც ემყარება 

სტაბილური კანონიკური წესის ცნებას. 

 
  

 

 

ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის განყოფილება 

 

განყოფილების გამგე: მიხეილ მანია 

განყოფილების პერსონალური შემადგენლობა: მ. მანია, თ. ტორონჯაძე, ნ. ლაზრიევა, თ. შერვაშიძე, 

ო. ფურთუხია, 

II. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2015 წლისათვის  

დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები 

# 

გეგმით გათვალისწინებული და 

შესრულებული სამუშაოს დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

სამუშაოს 

ხელმძღვანელი 
სამუშაოს შემსრულებლები 

1 მარტინგალური მეთოდების გამოყენება 

სტოქასტურ ფინანსთა თეორიაში, 

ასიმპტოტურ სტატისტიკასა და ოპტიმალურ 

მართვაში. ზღვარითი თეორემები და 

წინმსწრები სტოქასტური ანალიზი. 

მ. მანია თ. ტორონჯაძე, 

ნ. ლაზრიევა, 

თ. შერვაშიძე, 

ო. ფურთუხია, 

 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგები (ანოტაცია) 

შესწავლილია  სარგებლიანობის მაქსიმიზირების ამოცანასთან დაკავშირებული დინამიური ფასის 

ფუნქციისა და ოპტიმალური კაპიტალის პროცესის რეგულარობის თვისებები  მთელ რიცხვით 

ღერძზე განსაზღვრული სარგებლიანობის ფუნქციებისათვის. 

მიღებულია ამ ამოცანის ფასის ფუნქციის დიფერეცირებადობისა და მონოტონურობის პირობები. 

შესწავლილია კავშირი ოპტიმალური ინვესტირების საბაზისო და პირობით ამოცანებს შორის. 

პირობითი ამოცანის შესაბამისი ოპტიმალური სტრატეგია წარმოდგენილია საბაზისო ამოცანის 

ოპტიმალური სტრატეგიისა და ოპტიმალური კაპიტალის შებრუნებულის საშუალებით. 

ამ თვისებებზე დაყრდნობით ნაჩვენებია, რომ ფასის ფუნქცია შესაბამის შექცეულ სტოქასტურ 

კერძოწარმოებულებიან დიფერენციალურ განტოლებას აკმაყოფილებს. კერძოდ, სრული ფინანსური 

ბაზრის შემთხვევაში მოყვანილია  ზემოაღნიშნული განტოლების ამონახსნის არსებობის პირობები. 

განხილულია  სემიმარტინგალებთან დაკავშირებული სტატისტიკური მოდელების ერთ     
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განზომილებიანი პარამეტრის რეკურსიული შეფასების პროცედურები. ეს პროცედურები იძლევა 

შესაძლებლობას მიღებული იქნას დასაჯერობის მაქსიმუმის და M–შეფასებების  ასიმპტოტურად  

ექვივალენტური შეფასებები. მათი ასიმტოტური თვისებების კვლევა ეფუძნება რობინს–მონროს 

ტიპის სტოქასტური განტოლებების ასიმპტოტურ ქცევას. განხილულია სხვადასხვა კერძო 

შემთხვევა. 

განხილულია ეგზოტიკური ტიპის ევროპული ოფციონი ფინანსური ბაზრის ბაშელიეს 

მოდელის შემთხვევაში, როცა გადასახადის ფუნქცია წარმოადგენს ბინარული და აზიური 

ოფციონის გარკვეულ კომბინაციას და გამოკვლეულია ჰეჯირების პრობლემატიკა. შესაბამისი 

ვინერის ფუნქციონალისთვის დადეგნილია კლარკის სტოქასტური ინტეგრალური წარმოდგენის 

ინტეგრანდი ცხადი სახით.   

მოყვანილია ვინერის ფუნქციონალის ქაოტური გაშლის მოძებნის მეთოდი ლებეგის აზრით 

გასაშუალოებული კვადრატით ინტეგრებადი შემთხვევითი პროცესებისთვის. მიღებულია 

მარტინგალური წარმოდგენა ვინერის სტოქასტურად არაგლუვი ზოგიერთი ისეთი 

ფუნქციონალის ფილტრისათვის, რომელთა პირობითი მათემატიკური ლოდინი ბუნებრივი 

ნაკადის მიმართ მალივენის აზრით სტოქასტურად წარმოებადია და დათვლილია შესაბამისი 

ინტეგრალქვეშა გამოსახულებები. 

 

III. სახელმწიფო გრანტით (რუსთაველის ფონდი) დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი 

პროექტები 

# პროექტის დასახელება 
დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი 

პროექტის 

შემსრულებლები 

1 

 

 

 

 

პირველი და მეორე რიგის შექ-

ცეული სტოქასტური დიფე-

რენციალური განტოლებები და 

მათი გამოყენება სტოქასტურ 

მართვასა და ფინანსურ მათე-

მატიკაში, #FR/69/5-104/12, 

საგრანტო ხელშეკრულება  

N 31/69,2013-2015 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

მ. მანია თ. ტორონჯაძე, 

ნ. ლაზრიევა, 

თ. შერვაშიძე, 

ო. ფურთუხია, 

რ. თევზაძე, 

ბ. ჩიქვინიძე 

 

დასრულებული პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგები (ქართულ ენაზე) 

ოპტიმალური ინვესტირების და ჰეჯირების შეცდომის მინიმიზაციის ამოცანები თანამედროვე 

ფინანსური მათემატიკის საბაზისო ოპტიმიზაციის ამოცანებს წარმოადგენს.   მათი ამოხსნა 

მჭიდროდ არის დაკავშირებული ფინანსური ვალდებულებების ფასდადებასთან და ამ საკითხების 

შესწავლას უამრავი გამოკვლევა ეძღვნება.   

პრაქტიკული გამოყენებების თვალსაზრისით, არსებითია ამ ამოცანების გადაწყვეტა შეზღუდული 

ინფორმაციისა და მოდელის განუზღვრელობის პირობებში. პროექტზე მუშაობის დროს ყურადღება 

იქნა გამოხვილებული ორ მნიშვნელოვან შემთხვევაზე:  

1) დაკვირვებადი ნაკადი არ შეიცაფდა სრულ ინფორმაციას საბაზისო აქტივების ფასებზე; 

2) საბაზისო აქტივების საშუალო ამონაგებისა და ვოლატილობის მხოლოდ დასაშვები 

მნიშვნელობებია ცნობილი, რომლებიც სამეცნიერო ლიტერატურაში თითქმის არ არის შესწავლილი. 

აღნიშნული საკითხების კვლევაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს შექცეულ სტოქასტურ 

დიფერენციალურ განტოლებათა (შსდგ) თეორია და პროექტის ერთ-ერთ მიზანს ამ თეორიის 

განვითარებაც წარმოადგენდა. 

შექცეული სემიმარტინგალური განტოლებების ამონახსნის თვისებების გამოყენებით 

მიღებულია  BMO- მარტინგალების ნორმების ახალი შეფასებები. ეს შეფასებები გამოყენებულია 
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სარგებლიანობის მაქსიმიზირების ამოცანის ფასის ფუნქციის შესასწავლად. 

შესწავლილია სარგებლიანობის მაქსიმიზირებისა  და ჰეჯირების ამოცანის შესაბამისი ფასის 

ფუნქციის ანალიზური თვისებები. ნაჩვენებია, რომ ფასის ფუნქცია ორჯერ უწყვეტად 

დიფერენცირებადია  და ოპტიმალური კაპიტალის პროცესი ზრდადია და დიფერენცირებადი 

საწყისი კაპიტალის მიმართ. ფასის პროცესის ამ თვისებებზე დაყრდნობით დამტკიცებულია, 

რომ საშუალო სარგებლიანობის მაქსიმიზაციის შესაბამისი ფასის პროცესი  ბელმანის  

სტოქასტური დიფერენციალური განტოლების ერთადერთ ამონახსნს წარმოადგენს. ამ 

განტოლების ამონახსნის საშუალებით აიგება ოპტიმალური სტრატეგია. 

ჩვენ ძირითად ამოცანას ზემოაღნიშნული პრობლემების სტატისტიკური და გამოთვლითი 

ასპექტების შესწავლაც წარმოადგენდა. მნიშვნელოვანი ყურადღება დაეთმო რობასტული და 

რეკურსიული შეფასებების აგებას ზოგადი სემიმარტინგალური მოდელებისათვის. 

შესწავლილია სემიმარტინგალურ სტატისტიკურ მოდელებთან  დაკავშირებული  პარამეტრის 

რეკურსიული შეფასებების პროცედურები. რობინს-მონროს ტიპის სტოქასტურ 

დიფერენციალური განტოლების ამონახსნის ყოფაქცევაზე დაყრდნობით გამოყვანილია უცნობი 

პარამეტრის რობასტული და რეკურსიული შეფასებების ასიმპტოტური თვისებები.   

განხილულია ევროპული ოფციონის ჰეჯირების ამოცანა ფინანსური ბაზრის ბლეკ-შოულსის 

მოდელში. როგორც ცნობილია, ჰეჯირების პრობლემის გადაწყვეტის ეფექტური მეთოდია 

კლარკ-ოკონეს სტოქასტური ინტეგრალური წარმოდგენის ფორმულა, მაგრამ განსახილველ  

შემთხვევაში აღნიშნული ფორმულის გამოყენება ვერ ხერხდება, ვინაიდან ჩვენ მიერ განხილუ-

ლი გადასახადის ფუნქცია არაა დიფერენცირებადი მალივენის აზრით. შემოთავაზებულია 

ჰეჯირების ამოცანის გადაჭრის არატრადიციული მეთოდი, რისთვისაც გამოყენებულია სემიმარ-

ტინგალის ლოკალური დროის ცნება და მისი კავშირიჭვრეტად კვადრატულ მახასიათებელთან. 

მიღებულია ბერნშტეინის ფუნქციის ბინომური კოეფიციენტების ზედა საზღვრის შეფასებები. ეს 

შეფასებები გამოყენებულია განაწილების კვანტილების სტოქასტური აპროქსიმაციის მისაღებად. 

IV. პუბლიკაციები 

ა) საქართველოში 

სახელმძღვანელოები 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 

q. manjgalaZe, 
g.soxaZe, 

o.furTuxia 

gamoyenebiTi 
statistikis 
safuZvlebi 

Tbilisi, Tsu 
gamomcemloba 

343 gverdi 

ანოტაცია 

სახელმძღვანელო მოიცავს აღწერითი (დესკრიფციული) სტატისტიკის, ალბათობის თეორიის 

და სტატისტიკური დასკვნების თეორიის მნიშვნელოვან ასპექტებს. მასში თვალსაჩინოდაა 

გადმოცემული ის ძირითადი საკითხები, რომლებიც ყველაზე უფრო ხშირად გვხვდება 

თანამედროვე გამოყენებით კვლევებში. წიგნი არაა გადატვირთული მათემატიკური 

დებულებების დამტკიცებებით, ძირითადი აქცენტი გადატანილია შინაარსობრივ მხარეზე და 

სამოტივაციო და საილუსტრაციო მაგალითებზე. სახელმძღვანელო შედგენილია თბილისის სახ-

ელმწიფო უნივერსიტეტში ამჟამად მოქმედი სასწავლო პროგრამებისა და სილაბუსების 

მიხედვით ისეთ დისციპლინებში  როგორიცაა: “სტატისტიკა 1”, “სტატისტიკა 2” , “სტატისტიკა 

არქეოლოგებისათვის” , “სამეცნიერო მონაცემთა ანალიზი”, “მათემატიკური სტატისტიკა 

ეკონომისტებისათვის”, “გამოყენებითი სტატისტიკა” , “კვლევის სტატისტიკური მეთოდები”. 

სახელმძღვანელო განკუთვნილია ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნი-

ვერსიტეტის სტატისტიკის (ფართო გაგებით) შემსწავლელი სამივე საფეხურის სწავლების 

სტუდენტებისათვის. იგი სასარგებლო იქნება სტატისტიკის გამოყენებითი ასპექტებით 

დაინტერესებული ნებისმიერი მკითხველისათვის. 
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კრებულები 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis raodenoba 

1 
 

o. furTuxia albaTur-
statistikuri 

amocanebi (mesame 
gamocema) 

Tbilisi, Tsu 
gamomcemloba 

562 gverdi 

ანოტაცია 

სახელმძღვანელოში სრულად და საფუძვლიანად არის გადმოცემული თანამედროვე ალბათობის 

თეორიისა და მათემატი-კური სტატისტიკის წინაშე წამოჭრილი უმნიშვნელოვანესი პრაქტიკული და 

თეორიული ხასიათის საკითხები. თითოეულ თემას წინ უძღვის აუცილებელი თეორიული შედეგები, 

შემდეგ მოყვანილია მრავალი საილუსტრაციო და სამოტივაციო მაგალითი ადა-მიანის მოღვაწეობის 

სხვადასხვა სფეროდან, განხილულია მათი გადაწყვეტის მეთოდები და ხერხები. ასევე მოყვანილია 

ამოცანები დამოუკიდებელი მუშაობისათვის. მას დართული აქვს ძირითადი და მნიშვნელოვანი 

ალბათური განაწილებების ცხრილები, EXჩEL-ის სტატისტიკური ფუნქციების აღწერა და უკანასკნელ 

ხუთ წელიწადში თსუ-ში შუალედურ და საბოლოო გა-მოცდებზე მოტანილი ბილეთების ნიმუშები. 

სახელმძღვანელო შედგენილია თსუ-ში ამჟამად მოქმედი სასწავლო პროგრა-მებისა და სილაბუსების 

მიხედვით. 

სახელმძღვანელო განკუთვნილია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იმ სტუდენტებისა და 

მაგისტრანტებისათვის, რომლებიც სწავლობენ ალბათობის თეორიასა და მათემატიკურ სტატისტიკას. 

იგი სასარგებლო იქნება აგრეთვე ალბათურ-სტატის-ტიკური მეთოდების პრაქტიკული გამოყენებებით 

დაინტერესებული სხვადასხვა პროფილის სპეციალისტთა ფართო წრისათვის. 

სტატიები 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, Jurna-
lis/krebulis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 

ო.ფურთუხია, 

ო. ღლონტი, 

ვ.ჯაოშვილი  

 

Hedging of European Option of 

Exotic Type.  

Proceedings of A. Razmadze 

Mathematical Institute. 

Vol. 168,  
2015. pp. 25-40. 

 

Tbilisi, Tsu 

Gგamomcemloba 
 

 

16 გვერდი 

 

2 
 
 

ო. ფურთუხია 
 

 

Martingal Representation of Wiener 

functional  

Reports of Enlarged Session of 
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12 
 



 

75 

 

 

применения 

2 

 

 

მ. მანია, 

რ. თევზაძე 

 

On regularity of primal and 

dual dynamic value functions 

related to the optimal 
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სტოქასტურ ფინანსურ მათემატიკაში, კერძოდ ევროპული ტიპის ოფციონების ჰეჯირების 

პრობლემატიკაში . 

2. დადგენილია სარგებლიანობის მაქსიმიზირებისა  და ჰეჯირების ამოცანის შესაბამისი ფასის 

ფუნქციის დიფერეცირებადობისა და მონოტონურობის პირობები. 

 

დამატებითი ინფორმაცია 

ინსტიტუტის თანამონაწილეობით ჩატარდა კონფერენცია: 

International Conference on Probability Theory and Statistics. Tbilisi, September 7-12, 2015. 
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თეორიული ფიზიკის განყოფილება 

 

განყოფილების გამგე: მერაბ ელიაშვილი 

განყოფილების პერსონალური შემადგენლობა: ვ. გარსევანიშვილი, ზ. გიუნაშვილი, ვ. გოგოხია, ა. 

კვინიხიძე, გ. ლავრელაშვილი, ბ. მაღრაძე, ა. შურღაია, ა. ხვედელიძე, გ. ციციშვილი, გ. ჯორჯაძე 

II. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2015 წლისათვის  

დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები 

# 

გეგმით გათვალისწინებული და 

შესრულებული სამუშაოს დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

სამუშაოს 

ხელმძღვანელი 
სამუშაოს შემსრულებლები 

1 თანამედროვე კვანტური ველის თეორიის 

მათემატიკური მეთოდების განვითარება და 

გამოყენება ყალიბურ თეორიებში, 

გრავიტაციაში და დაბალგანზომილებიან 

ფიზიკურ სისტემებში 

გიორგი 

ლავრელაშვილი 

vახტანგ garsevaniSvili, 

zაქარია giunaSvili, 

ვახტანგ გოგოხია, 

 მერაბ ელიაშვილი, 

ალექსანდრე კვინიხიძე, 

ბადრი მაღრაძე, ავთანდილ 

შურღაია, გიორგი 

ციციშვილი,  

არსენ ხვედელიძე,  

გიორგი ჯორჯაძე 

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგები 

ამოცანა 1. Su-Schrieffer-Heeger მოდელები ანიზოტროპიის მაღალი ხარისხით.   

(მ. ელიაშვილი, გ. ციციშვილი) 

განხილულია ერთგანზომილებიანი მესერები (ჯაჭვი) კვანძთაშორის გადახტომების  სამჯერადი 
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და ოთხჯერადი ანიზოტროპიით. მიღებულია შესაბამისი დისპერსიული თანაფარდობები და 

დადგენილია სპექტრში ღრეჭოს არსებობა/არარსებობის პირობები. მომავალში იგეგმებდა 

ტოპოლოგიური მახასიათებლების ძიება, რომლებიც განასხვავებენ სხვადასხვა იზოლატორულ 

ფაზებს. 
ამოცანა 2. ჭავლის ჩაქრობის მოვლენა ბირთვ-ბირთვულ დაჯახებებში  

(ვ. გარსევანიშვილი) 

შესცავლილია ჭავლის ჩაქრობის მოვლენა ბირთვ-ბირთვულ დაჯახებებში. 

შედარებულია ერთმანეთან ჩჩ და ჩთა დაჯახებებში დაბადებული ჭავლები. 

ნაჩვენებია, რომ ჩჩ დაჯახებებსში ჭავლი უპრო მკვეტრად არის გამოხატული ვიდრე 

ჩთა დაჯახებებში. ქსპერიმენტი ჩატარებულია Dდუბნის ბირტვული კვლევების გაერთიანებული 

ინსტიტუტის ორმეტრიან პროპანის კამერაზე. 

ამოცანა 3.  ინტეგრებადობა სიმის და ველის თეორიებში  

(გ. ჯორჯაძე)  

შესწავლილი იქნა სუპერნაწილაკის დინამიკა მაღალგანზომილებიან ანტი–დესიტერულ 

სივრცეებში. შემოთავაზებული იქნა AdSN+1 სივრცეში ბოზონური ნაწილაკის შესაბამისი SO(2.N) 

სიმეტრიის გენერატორების სუპერგაფართოება ოსცილატორული ცვლადების გამოყენებით. კერძოდ, 

ბოზონურ ოსცილატორულ ცვლადებს, რომლებიც გარდაიქმნებიან SO(N) ბრუნვის ჯგუფის 

ვექტორული წარმოდგენის მიხედვით, ემატებათ SO(N)  ჯგუფის სპინორული წარმოდგენის 

შესაბამისი ფერმიონული ისცილატორული ცვლადები. შედეგად მიიღწევა SO(2.N) ჯგუფის 

სუპერგაფართოების გენერატორების აგება, რაც წარმოადგენს AdS2  სივრცეში უკვე  მიღებული  

სუპერნაწილაკის დინამიკის აღწერის განზოგადოებას. 

ამოცანა 4. SU(3) ყალიბური ველების თერმოდინამიკური სიდიდეების ანალიზური აღწერა, 

გლუონური პლაზმის  დინამიკის შესწავლა 

(ვ. გოგოხია, ა. შურღაია) 

SU(3) ყალიბური ველების თერმოდინამიკა მესერზე აღწერილია ანალიზურად შედგენილი 

ოპერატორის ეფექტური პოტენციალის მიახლოებაში, რომელიც განზოგადებულია არანულოვანი 

სასრული ტემპერატურისთვის. 

ამოცანა 5. დისპერსიული მიდგომა კვანტურ ქრომოდინამიკაში. 
(b. maRraZe)  

შესწავლილი იქნა ტაუ-ლეპტონის  ადრონული ინკლუზიური დაშლები  ვექტორულ არხში 

დისპერსიული მიდგომით კვანტურ ქრომოდინამიკაში. თეორიული პარამეტრების გამოთვლის 

მიზნით გამოყენებული იქნა ALEPH2013/2014 კოლაბორაციის  სპექტრალური მონაცემები ტაუ-

ლეპტონის დაშლებიდან. ადრონული დენების კორელაციური ფუნქციისთვის გამოყვანილი იქნა 

სასრული ენერგიების ჯამთა წესები   ბმის ფუნქციის  ლანდაუს სინგულარობების 

გათვალისწინებით. ვაკუუმური კონდენსატების შესაბამისი  არაპერტურბაციული წვლილების 

შემცირების მიზნით კვარკ-ადრონული დუალობის პირობა გამოყენებული იქნა ენერგიით 

ქვემოდან შეზღუდულ ინტერვალზე. კონდენსატების წვლილების ჩახშობის მიზნით ჯამთა 

წესებში შერჩეული იქნა წონითი ფუნქციების სპეციალური კლასი. ეს მოთხოვნა ზღუდავს 

დუალობის ზღურბლის ენერგიას და იგი დამოკიდებული ხდება კვანტური ქრომოდინამიკის 

სკალის პარამეტრზე. ამ ორი პარამეტრისთვის დამატებითი განტოლება მიიღება ვილსონის 

ოპერატორულ გაშლაში განზომილებით d=2 ოპერატორის არ არსებობის პირობიდან. 

გამოთვლებში შედარებული იქნა სამი სხვადასხვა მეთოდი, ფიქსირებული რიგის შეშფოთების 

თეორია, კონტურზე გაუმჯობესებული შეშფოთების თეორია და დისპერსიული შეშფოთების 

თეორია. პარამეტრები ამოხსნილი იქნა რიცხვითი მეთოდით. არჩეული სამი მეთოდი იძლევა  

განსხვავებულ მაგრამ ცთომილების Fფარგლებში თავსებად შედეგებს ზღურბლის ენერგიისთვის 

და ძლიერი ურთიერთმოქმედების მუდმივისთვის. დემონსტრირებული იქნა რომ შედეგები 

სტაბილურია წონითი ფუნქციის შეცვლის მიმართ შერჩეულ კლასში. კონდენსატების 

გამოთვლის მიზნით ჯამთა წესებში დუალობის არე შეზღუდული იქნა ზემოდან  იმავე 

დუალობის წერტილით. გამოთვლილი იქნა რამოდენიმე კონდენსატის რიცხვითი სიდიდე და 
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განუსაზღვრელობა. მიღებული რიცხვითი შედეგები თავსებადია სხვა მეთოდებით მიღებულ  

ცნობილ შედეგებთან. 

ამოცანა 6. კოსმიური გაფართოება ქვაზიდილატონურ მასიურ გრავიტაციაში  

(გ. ლავრელაშვილი) 

კვასიდილატონური მასიური გრავიტაცია გვთავაზობს ფიხიკურად კარგად განმარტებულ 

გრავიტაციულ თეორიას გრავიტონის არანულოვანი მასით. ჩვენ წარმოვადგინეთ დინამიური 

განტოლებების სრული სისტემა, რომელიც მართებულია რადიაციულად დომინირებად, 

მატერიის დომინირებად და თვით-აჩქარებულ ეპოქებში. ნაჩვენებია რომ გრავიტაციული 

ტალღების ეფექტური მასა ამ თეორიაში შესაძლოა ბევრათ აღემატებოდეს გრავიტონის მასას, 

რაც გვაძლევს იმის შესაძლებლობას რომ ერთი თეორიის ფარგლებში ავხსნათ აჩქარებული 

გაფართოება და ანომალიები კოსმიურ მიკროტალღურ გამოსხივებაში. 

amocana 7. Zlieri lazeriT inducirebuli damuxtuli nawilakis spinis 

evolucia (ა. ხვედელიძე) 
spiniT gamowveul efeqtebis raodenobrivad SefasebisaTvis Camoyalibebulia 
lazeris materiisTan urTierTqmedebis modeli dipoluri miaxloebis miRma.  
modelis ricxviTi analizis saSualebiT dadgenilia spinis gadatrialebis 
albaTobis rezonansuli xasiaTi romelic damokidebulia lazeris 
intensiobaze, polarizaciaze da damuxtuli nawilakis giromagnitul 
Sefardebaze. 

 

III. სახელმწიფო გრანტით (რუსთაველის ფონდი) დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი 

პროექტები 

# პროექტის დასახელება 
დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი 

პროექტის 

შემსრულებლები 

1 

 

 

 

 

კვანტური ჯგუფი და 

ტოპოლოგიურად 

არატრივიალური 

მდგომარეობები 

დაბალგანზომილებიან 

ფერმიონულ სისტემებში 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

გ. ციციშვილი, 
 

გ. ციციშვილი, 

მ. ელიაშვილი 

2 ინტეგრებადობა სიმის და 

ველის კვანტურ თეორიებში 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

გ. ჯორჯაძე გ. ჯორჯაძე, 

ლ. მეგრელიძე 

3 

 

 

მეტასტაბილური ვაკუმის 

დაშლა გრავიტაციის 

გათვალისწინებით 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

გ.ლავრელაშვილი გ.ლავრელაშვილი 

დასრულებული პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგები (ქართულ ენაზე) 

1. შესწავლილია სპინური დენების წარმოშობის საკითხი ორგანზომილებიან შემოსაზღვრულ 

სისტემებში. ნაჩვენებია, რომ გარკვეული სასაზღვრო პირობების შემთხვევაში წმინდა სპინური 

დენების არსებობისათვის საჭიროა სპინ-ორბიტალური და ზეემანის ურთიერთქმედებათა ზედდება. 

2.  AdS2   მასიური სუპერ–ნაწილაკისთვის განხილული იქნა ჰამილტონური რედუქცია და 

კანონიკური დაკვანტვა დაფუძნებული OSP(1|2)/SO(1,1) მოდელზე. სისტემა აღწერილი იქნა 

ორბიტული მეთოდით. აგებული იქნა სუპერიზომეტრიის ჯგუფის გენერატორები და 
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გამოთვლილის იქნა სუპერნაწილაკის ენერგეტუკული სპექტრი. 

პოლმეიერის რედუქციით მიღებული ამოხსნების კლასი დაკავშირებული იქნა იზომეტრიის 

ჯგუფის ორბიტასთან და იზომეტრიის ჯგუფის დინამიკურ ინტეგრალთა დახმარებით აგებული იქნა 

ყალიბურად ინვარიანტულ ცვლადების სრული კრებული ნაწილაკის დინამიკის 

აღწერისთვის.  

უმასო AdS2  ნაწილაკისთვის აგებული იქნა უსასრულო რაოდენობის შენახვადი სიდიდეები, 

რომელთა პუასონის ფრჩხილები ადგენენ ვიტის ალგებრას. შესწავლილი იქნა ამ ალგებრის შესაძლო 

კვანტური რეალიზაცია. 

3. შესწავლილია უარყოფითი მოდის პრობლემა ინსტანტონებისათვის რომლებსაც გააჩნიათ  Q-

ფაკტორის  უარყოფითი არე. ნაპოვნია რომ წრფივი შეშფოთებების ტალღური ფუნქცია 

არასინგულარულია ამ შემთხვევაშიც.  ნაჩვენებია რომ სტანდარტულ ტუნელირების უარყოფით 

მოდის გარდა ამ შემთხვევაში ჩნდება უსასრულოდ ბევრი დამატებითი უარყოფითი მოდა. მათი 

ფიზიკური მნიშვნელობა და ინტერპრეტაცია ჯერ კიდევ გაურკვეველია. 

IV. პუბლიკაციები 

ა) საქართველოში 

სტატიები 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, Jurna-
lis/krebulis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 

G. Jorjadze,  

L. Megrelidze  

Gauge invariant quantization of 
 particle dynamics 

Proc. A. 

Razmadze Math. 

Inst. 167 (2015), 

113-118 

თბილისი,  

რაზამძის 

მატემატიკის 

ინსტიტუტი 

5 

ანოტაციები ქართულ ენაზე  

1. ნაწილაკის დინამიკა  სივრცეში აღწეილი იქნა SL(2,R) და SU(2) ჯგუფების ცვლადებით. 

იზომეტრიის ჯგუფის შესაბამისი დინამიკური ინტეგრალების დახმარებით აგებული იქნა 

ყალიბურად ინვარიანტული ცვლადების სრული კრებული. შესაბამისი სიმეტრიის გენერატორებით 

რეალიზებული იქნა SL(2,R) და SU(2) ჯგუფების ჰოლშტეინ–პრიმაკოვის წარმოდგენა. 

 

ბ) ucxoeTSi 

სტატიები 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, Jurna-
lis/krebulis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 

V.Gogokhia,  

A. Shurgaia,  

M. Vasuth 
 

“Analytic description of SU(3) 

lattice thermodynamics in the whole 

temperature range within the mass 

gap approach”, Eur. Phys. J. A 

gadacemulia 

gamosaqveyneb-
lad 

შპრინგერი 38 

2 

 

 

M.Heinze,  

G. Jorjadze,  

L. Megrelidze 

Isometry Group Orbit 

Quantization of Spinning Strings 

in AdS3 × S3 

J.Phys. A 48 (2015) 

12, 125401 

დიდი 

ბრიტანეთი 

 

17 

 

3 
 
 

M. Heinze,  

B. Hoare,  

G. Jorjadze,  

L. Megrelidze 

Orbit method quantization of the 

AdS2 superparticle 

 

J.Phys. A 48 (2015) 

31, 315403 

 

დიდი 

ბრიტანეთი 

 

18 
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4 

 

 

A.Khvedelidze 

and I.Rogojin 

    

On the geometric probability of  

entangled  mixed  states  

 

Journal of 

Mathematical 

Sciences,  209, N 6, 

pp. 988 –1004, 

(2015) 

შპრინგერი 17 

5 
 
 

V.Gerdt,  

A.Khvedelidze 

and Y.Palii 

Constructing the SU(2) × U(1) 

Orbit  Space  for Qutrit  Mixed  

States 

Journal of 

Mathematical 

Sciences, 209, N 6, 

pp. 878-889, (2015) 

 

შპრინგერი 12 

6 

 

 

ბ.ბლანკლეიდე

რი, 

ა.კვინიხიძე, 

ზ.სილაგაძე 

ნაწილაკ-ანტინაწილაკის 

ბმული მდგომარეობის სამ 

ფოტონად დაშლის 

ყალიბურად ინვარიანტული 

ფორმულირება 

Phys.Rev. D92 

(2015) 4, 045032  

aSS, 
amerikuli 
fizikuri 
sazogadoeba 

20 

7 M.Koehn, 

G.Lavrelashvili 

and J.-L.Lehners,  

Towards a solution of the negative 

mode problem in quantum 

tunneling with gravity 

Phys. Rev. D92, 2 

(2015) 023506 

aSS, 
amerikuli 
fizikuri 
sazogadoeba 

16 

ანოტაციები 

1. SU(3) ყალიბური ველების თერმოდინამიკური ყოფაქცევა მესერზე აღწერილია ანალიზურად 

ტემპერატურის მთელ  - [0,  ] არეში. არეთვე აღწერილია SU(3) გლუონური პლაზმის დინამიკა. 

2. ნაწილაკის და სიმის დინამიკა   სივრცეში შესწავლილი იქნა  ჯგუფური 

ცვლადების გამოყენებით. აღწერილი იქნა მბრუნავი სიმების ამოხსნების კლასი სტატიკურ ყალიბში 

და გამოთვლილი იქნა მათი სპექტრი, ორბიტების მეთოდით დაკვანტვისას.  

ეს სპექტრი არის  ოსცილატორული ხასიათის და ძლიერი ბმის დროს აღწერს მოკლე სიმებს 

დახვევის რიცხვთა გარკვეული მნიშვნელობებისათვის. 

3. მასიური სუპერნაწილაკის დინამიკა AdS2  სივრცეზე აღწერილი იქნა OSP(1|2)/SO(1,1)  მოდელზე 

დაფუძნებული ჰამილტონური რედუქციით და შემდგომი კანონიკური დაკვანტვით.   ფაზური 

სივრცე წარმოდგენილი იქნა როგორც sl(2,R) ალგებრის დროის მაგვარი ელემენტის ორბიტა. ამ 

ორბიტაზე აგებული იქნა სიმპლექტური სტრუქტურა და OSP(1|2) სიმეტრია რეალიზებული იქნა 

ნოტერის მუხტთა პუასონის ფრჩხილების გამოთვლით. დაკვანტვისათვის გამოყენებული იქნა ერთი 

ბოზონური და ერთი ფერმიონული  ოსცილატორული ცვლადები, რომლითაც მიღებული იქნა 

osp(1|2) ალგებრის ჰოლშტეინ–პრიმაკოვის ტიპის რეალიზაცია. გამოთვლილი იქნა სუპერნაწილაკის 

ენერგეტუკული სპექტრი. 

4. განხილულია ორი კუბიტისგან ან კუბიტ-კუტრიტისგან შემდგარი ორ ნაწილოკოვანი 

სისტემების  "განცალკევების გეომეტრიული ალბათობა", როგორც ფარდობითი მოცულობა 

სეპერაბელური მდგომარეობებისა ყველა მდგომარეობის მოცულობასთან.  

აუცილებელი და საკმარისი პირობები 2-კუბიტ მდგომარეობის განცალკევებისათვის 

ჩამოყალიბებულია ლოკალური SU (2) ⊗ SU (2) ინვარიანტული პოლინომებიის ენაზე, 

კორელაციური მატრიცის დეტერმინანტით და შლენც-მაჰლერის (Schlienz-Mahler) მატრიცის 

სახით.  

5. განხილულია G: = SU (2) × U (1) ⊂ U (3) ჯგუფიის ორბიტების სივრცე შეუღლებულად 

მოქმედი  სამ- დონიანი კვანტური სისტემის  მდგომარეობების სივრცეში. 

ორბიტების სივრცის სემილაგებრული სტრუქტურა განსაზღვრულია პროცესი-შვარცის 

(Procesi-Schwarz) მეთოდი  ფარგლებში.  
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6. კვარკ-ანტიკვარკის ბმული მდგომარეობის სამ ფოტონად დaშლის პროცესები წარმოადგენენ 

თანამედროვე ძლიერი ურთიერთქმედების თეორიის (კვანტური ქრომოდინამიკის) შესახებ 

მნიშვნელოვანი ინფორმაციის წყაროს. ამ ინფორმაციის მოსაპოვებლად სამ ფოტონად დaშლის 

ალბათობა უნდა  აკმაყოფილებდეს ყალიბური ინვარიანტობის ფუნდამენტურ მოთხოვნას, რაც 

ძირითად თეორიულ პრობლემას წარმოადგენდა ლიტერატურაში. ამ ნაშრომში ზუსტად ეს 

პრობლემა გადაწყდა ჩვენს მიერ შემუუშავებული „განტოლებების გაყალიბების“ მეთოდის 

გამოყენების საშუალებით. 

7. გრავიტაციის გარეშე შეიძლება იმის მტკიცება, რომ ტუნელურ ინსტანტონებს გააჩნიათ 

ზუსტად ერთი უარყოფითი მოდა მათი წრფივი ფლუკტუაციების სპექტრში. ზუსტად ამ 

ტუნელური უარყოფითი მოდის არსებობა გავაძლევს   ამ ამოხსნების როგორც 

მეტასტაბილური ვაკუუმი დაშლის მედიატორების ინტერპრეტაციის საშუალებას.  

გრავიტაციის გათვალისწინებით სიტუაცია ბევრად უფრო რთულია: კერძოდ, 

ფლუკტუაციების კინეტიკურ წევრს  შეუძლია შეიცვალოს ნიშანი ინსტანტონური 

ტრაეკტორიის გასწვრივ. ჩვენს მიერ ნაჩვენებია, რომ ამ შემთხვევაში მოდების ფუნქციები 

რჩება არასინგულარული და ტუნელური უარყოფითი მოდა აგრძელებს არსებობას. უფრო 

მეტიც, საკუთარი მნიშვნელობები იცვლება უწყვეტად, როდესაც პოტენციალი იცვლება ისე 

რო ფლუკტუაციების კინეტიკური წევრი იცვლის ნიშანს. თუმცა, ნეგატიური კინეტიკური 

წევრი გულისხმობს  უარყოფითი მოდების უსასრულო კოშკის არსებობის, რომლის 

მნიშვნელობა და ინტერპრეტაცია ჯერ კიდევ გაურკვეველია. 

V. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

ა) საქართველოში 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 გ. ჯორჯაძე Quantization of a superparticle in AdS 

spaces  

 

a. razmaZis მათემატიკის 

ინსტიტუტის კონფერენცია, 

18.12.2015, Tbilisi 

2 G. Jorjadze, L. 

Megrelidze 

 

Oscillator quantization of AdS3  

superparticle 

 

Selected Topics in Theoretical High 
Energy Physics, 21.09 - 27.09, 2015, 

Tbilisi. 

3 ა.კვინიხიძე Towards Gauge invariant effective field 

theory. 

International Conference “Challenges  

in Contemporary Particle Physics and 

Quantum Field Theory”  30/10-

1/11(2015) თბილისი. ვებგვერდი: 
 http://cepp.tsu.ge/ 

4 ა.კვინიხიძე ველის კვანტურ თეორიაში 

ტალღური ფუნქციის ალბათური 

ინტერპრეტაციის დასაბუთება. 

საქართველოს მათემატიკოსთა 

კავშირის VI საერთაშორისო 

კონფერენცია (12-16/07/2015) 

თბილისი. 

5 ბ.მაღრაძე ტაუ-ლეპტონის ადრონული 

დაშლების ანალიზი კვანტურ 

ქრომოდინამიკაში სტანდარტულ და 

დისპერსიულ მიდგომებში 

14-18 დეკემბერი 2015  

ივ. ჯავახიშვილის  თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ა. 

რაზმაძის მათემატიკის 

ინსტიტუტი, თბილისი 

მოხსენებათა ანოტაციები ქართულ ენაზე 

http://cepp.tsu.ge/
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1. განხილული იქნა სუპერნაწილაკის დაკვანტვის საკითხები ანტი–დესიტერულ სივრცეზედა 

მიმოხილული იქნა მისი შესაძლო გამოყენება სიმის ენერგეტიკული სპექტრის გამოსათვლელად. 

2.AdS2   სუპერ-ნაწილაკის დაკვანტვა განზოგადოებული იქნა Aდშ3 სივრცისთვის (პოსტერული 

მოხსენება).    

3. ე.წ. ორ დროზე დამოკიდებული გრინის ფუნქციების გამოყენებით აგებულია დაბალი ენერგიების 

ნუკლონების ამღწერი ველის ეფექტური თეორია სადაც ელეკტრომაგნიტური ურთიერთქმედება 

შემოყვანილია ყალიბური ინვარიანტობის პრინციპთან შსაბამისობაში. 

4. წარმოდგენილია ველის ეფექტური თეორიის ვერსია რომელშიც რომლის გამოყენებით ნაჩვენებია 

რომ არარელატივისტურ ზღვარში ორნაწილაკოვანი სისტემის მუხტის განაწილების სიმკვრივე 

უდრის შემადგენელი ნაწილაკების მუხტის განაწილებების სიმკვრივეებბის ჯამს. ამ შედეგის 

მიღებაში გადამწყვეტია.  

წარმოოდგენილი ველის თეორიის ყალიბური ინვარიანტობის თვისება. ეს შედეგი მიუთითებს 

იმაზე, რომ არსებობს უნიტარული გარდაქმნა, რომლის საშუალებით შესაძლებელია ტრადიციულ 

მიდგომაში არსებული ალბათური ინტერპრეტაციის დამრღვევი წევრის (ე.წ. ურთიერთქმედების 

მუხტის განაწილების სიმკვრივის) მოცილება.  

5. განსაზღვრულია კვანტური ქრომოდინამიკის ძლიერი ბმის მუდმივა  , AALEPH კოლაბორაციის 

მონაცემებიდან ვექტორულ (არა-უცნაურ) სპექტრალურ ფუნქციისთვის. კვარკ-ადრონული 

დუალობა მოთხოვნილია შეზღუდულ არეში  ს1<ს<   ძლიერი ბმის მუდმივა   და დუალობის 

წერტილი ს1 განისაზღვრა ერთდროულად ჯამთა წესების საშუალებით რომლებიც მიიღება კვარკ-

ადრონული დუალობის გამოყენებით სპექტრალური მომენტებისთვის. მონაცემების ანალიზში 

სხვადასხვა სპექტრალური მომენტების გამოყენებისას  განსაზღვრული პარამეტრების 

მნიშვნელობები კარგად თავსებადია. გამოყენებული იქნა კონტურზე გაუმჯობესებული შეშფოთების 

თეორიის მოდიფიცირებული ვარიანტი რომელშიც აცილებულია  მორბენალი ბმის მუდმივის 

ლანდაუს გოსტის პოლუსთან დაკავშირებული ნორმალური (ჩელენ-ლემანის) ანალიზურობის 

დარღვევის პრობლემა. პარამეტრების რიცხვითი მნიშვნელობებისთვის მიღებული იქნა  ( )=0.322 

0.011  მოდიფიცირებულ კონტურზე გაუმჯობესებული შეშფოთების თეორიაში და  ( )=0.298 0.012 

ფიქსირებული რიგის შეშფოთების თეორიაში. 

ბ) უცხოეთში 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 v. gogoxia,  
g.g. barnafoldi 

 

General Exact Solutions for the full Gluon  

in QCD with the Mass Gap 

            

Gribov Memorial Workshop: 

Theoretical Physics of XXI Century, June 

17-20, 2015, Chernogolovka, Russia 

2 ვ. გოგოხია,  

ა. შურღაია, 

მ.ვასიუთი 

The Temperature-Dependent Yang-Mills 

Trace Anomaly     as a Function of the 

Mass Gap 

Gribov Memorial Workshop: 

Theoretical Physics of XXI Century, June 

17-20, 2015, Chernogolovka, Russia 

3 M. Heinze,  

G. Jorjadze 

Orbit method quantization of the AdS2 

superparticle 

Integrability in Gauge and String 

Theory; 13.07 - 17.07, 2015, London. 

4 G. Jorjadze Quantization of particle and string 

dynamics 

Particles, Fields and Strings, 29.09-02.10 

2015, Baku. 

5 გ.ლავრელაშვილი 

 

სკალარული ველის კონფორმული 

ბმის გავლენა მეტასტაბილური 

ვაკუმის დაშლაზე 

The 14th Marcel Grossmann Meeting on 

Recent Developments in Theoretical and 

Experimental General Relativity, 

Gravitation, and Relativistic Field 
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Theory", 

July 12 - 18, 2015,  University of Rome 

Sapienza, Italy 

6 გ.ლავრელაშვილი Challenges in quantum tunneling with 

gravity 

PASCOS 2015, ICTP, Trieste, Italy, July 

2, 2015 

მოხსენებათა ანოტაციები ქართულ ენაზე 

1. მასური ღრიჭოს საშუალებით გამოთვლილია გლუონის სრული პროპაგატორი 

2. კვალის ანომალია (ურთიერთქმედების ზომა) გამოთვლილია როგორც მასური ღრიჭოს ფუნქცია. 

3. orbituli meTodis gamoyenebiT ganxorcielda AdS2   super-nawilakis dakvantva, 

dafuZnebuli OSP(1|2)/SO(1,1)  მოდელზე  (პოსტერული მოხსენება). 

4. mimoxiluli iqna nawilakis da simis Teoriis dakvantvis sakiTxebi AdS 

სივრცეებისთვის (ლექციის ტიპის მოხსენება). 

5. შესწავლილილია კვანტური ტუნელირების პროცესები სკალარულ-ტენზორულ თეორიებში  

არამინიმალური ბმით გრავიტაციასთან. ნაჩვენებია რომ ამგვარ თეორიებში ინსტანტონებს შეიძლება 

გააჩნდეთ „ყელი“ რაც მატერიალიზაციის მერე გვაძლევს ვორმჰოლების გეომეტრიის წარმოქმნის 

შესაძლებლობას. 

6. მიმოხილული იქნა უარყოფითი მოდის პრობლემა მეტასტაბილური ვაკუუმის დაშლის 

პროცესებში გრავიტაციის გათვალისწინებით და სკალარული ველის კონფორმული ბმის გავლენა 

მეტასტაბილური ვაკუმის დაშლაზე. 

 

IV. 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტისა და გრანტების გარეშე შესრულებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 
 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis wyaro 
(adgilobrivi 

granti, ucxouri 
granti) 

1 
 
 
 
 
 

 

ინტეგრებადი სისტემების 

დაკვანტვა: სიმის თეორია AdS 

სივრცეში, ლიუვილის თეო-

რია. კვლევა წარმოებდა გერ-

მანიაში (იხ.  მივლინებები) 

გ. ჯორჯაძე 

 

 

 

 

 

გ. ჯორჯაძე 

 

 

 

 

 

გერმანული გრანტი 

DFG 

 

 

2 integrebadi modelebi 
simis da velis TeoriaSi 

(იხ. მივლინებები) 

გ. ჯორჯაძე გ. ჯორჯაძე გერმანული გრანტი  

VolkswagenStiftung 

 

დამატებითი ინფორმაცია: 
1. მივლინებები  

 
v. gogoxiam miiRo monawileoba saerTaSoriso konferenciaSi “Gribov Memorial Workshop: 

Theoretical Physics of XXI Century”, June 17-20, 2015, Chernogolovka, Russia 

გ.ლავრელაშვილი ეწვია 

-მაკს პლანკის ინსტიტუტს გრავიტაციულ ფიზიკაში, პოტსდამი, გერმანია 
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(ოთხი ვისიტი: 01.01-28.02, 27.03-20.05, 05.08-16.09, 10.11-31.12, 2015) 

-LAPTh, ანნესი, საფრანგეთი, 29.05-14.06, 2015  

-ICTP, ტრიესტი, იტალია, 25.06-25.07.2015 

და აგრეთვე მიიღო მონაწილეობა saerTaSoriso konferenciებSi 

-June 29 - July 3, 2015, PASCOS 2015, The 21st International Symposium on Particle, Strings and Cosmology, 

ICTP, Trieste, Italy  

- July 12 - 18, 2015, "MG 14, The Fourteenth Marcel Grossmann Meeting on Recent Developments in 

Theoretical and Experimental General Relativity, Gravitation, and Relativistic Field Theory", University of 

Rome Sapienza, Italy 

გ. ჯორჯაძე 

- ბერლინის ჰუმბოლტის უნივერსიტეტი (06.01–04.03,  01.07–12.07, 18.07–24.07, 20.11–01.12); 

აქედან პირველი მივლინება მთლიანად დაფინანსდა გერმანული გრანტით  დანარჩენი კი 

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტისა. 

– ლონდონის სამეფო კოლეჯი (12.07–18.07) დაფინანსდა რუსთაველის ფონდის გრანტით. 

- ერევნის უნივერსიტეტი (24.06–26.06) დაფინანსდა გერმანული გრანტით. 

 

2. საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა 

 

გ.ციციშვილი, მ. ელიაშვილი 

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი FR/265/6-100/14. 

გ.ლავრელაშვილი 

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი FR/143/6-350/14. 

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი FR/339/6-350/14. 

ა. კვინიხიძე 

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი „კირალური ეფექტური ველის თეორია 

სამი ნუკლონისთვის ზუსტად გადანორმვად მიდგომაში“, FR/417/6-100/14 

გ. ჯორჯაძე  

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი FR/519/6-100/13, 2014- 2017 

 

3. კონფერენციების ორგანიზება  

 

1. გ. ლავრელაშვილი, გ. ჯორჯაძე. 

თბილისში ჩატარდა ფართო მასშტაბის სკოლა–კონფერენცია: 

Selected Topics in Theoretical High Energy Physics, 21.09 - 27.09, 2015.  

კონფერენციის ვებგვერდი:  http://freeuni.edu.ge/physics/physics_1/ 

იყო 100–მდე მონაწილე, მათ შორის 65 უცხოელი. სკოლა–კონფერენციას ესწრებოდა 40–მდე 

ახალგაზრდა, მათ შორის 25 მაგისტრანტი და დოქტორანტი უცხოეთიდან. სკოლის ლექტორებასა და 

კონფერენციის სპიკერებს შორის იყვნენ დარგის აღიარებული ექსპერტები. 

 

2. მ. ელიაშვილი, გ. ლავრელაშვილი, ა. ხვედელიძე  

თბილისში ჩატარდა საერთაშოროსისო კონფერენცია: 

“Challenges in Contemporary Elementary Particle Physics and Quantum Field Theory”, International 

Conference devoted to the memory of Academician A.Tavkhelidze,  

October 30 – November 1, 2015, Tbilisi, Georgia 

რომელშიც მიიღო მონაწილეობა 50 მდე მეცნიერმა მსოფლიოს სხვადასხვა წამყვანი სამეცნიერო 

ცენტრიდან. დეტალები და მოხსენებების სლაიდები გამოქვეყნებულია  
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მეგრელიძე, ოთარ სახელაშვილი, ლევან იაშვილი; ხოლო ერევნში პროფ. გორ სარკისიანი და 

დოქტორანტი ჰასმიკ პოღოსიანი. 
ლექციები იმართებოდა თეორიული ფიზიკის რეგიონალური საგანმანათლებლო ქსელის ფარგლებში 

http://training.hepi.edu.ge/rtn/activities/conferences.shtml 

2.გ. ჯორჯაძე: სამეცნიერო მუშაობა თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტებთან.  

http://training.hepi.edu.ge/rtn/activities/conferences.shtml
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(accepted) 
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დანართი 2 

 

საგრანტო პროექტები, რომლებიც 2015 წელს მუშავდებოდა ინსტიტუტში, ან 

ინსტიტუტის თანამშრომელთა მონაწილეობით 

 
N proeqtis 

dasaxeleba 

 

damfinansebeli 
organizacia 

 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

 

proeqtis 
Semsruleblebi 

 
1 ინტეგრალური ოპე-

რატორები და სასაზღვრო 

ამოცანები ახალ 

ფუნქციურ სივრცეებში; 

ფურიეს ანალიზისა და 

ვეივლეტების თეორიის 

ახალი ასპექტები 

SoTa 
rusTavelis 
erovnuli 
samecniero 
fondi 

D/13-23, 2012-2015 

რ. გეწაძე,  

ვ. კოკილაშვილი 

ლ. ეფრემიძე 

ა.  მესხი 

შ. ტეტუნაშვილი 

ვ. პაატაშვილი 

ვ. ბუღაძე 

თ. ტეტუნაშვილი 

ი. ნანობაშვილი 

2 ჰარმონიული ანალიზის, 

აპროქსიმაციის თეორი-

ისა და ინტეგრალურ ოპ-

ერატორთა თეორიის თა-

ნამედროვე პრობლემები 

ახალ ფუნქციურ სივრ-

ცეებში; გამოყენებები 

სასაზღვრო ამოცანებში 

SoTa 
rusTavelis 
erovnuli 
samecniero 
fondi 

D/13-23, 2012-2015 

ლ. ეფრემიძე ვ. კოკილაშვილი 

ა.  მესხი 

შ. ტეტუნაშვილი 

ვ. პაატაშვილი 

ც. ცანავა 

ნ. დანელია 

3 ზომები ალგებრულ-

ტოპოლოგიურ 

სტრუქტურებზე და მათი 

გამოყენებები 

SoTa 
rusTavelis 
erovnuli 
samecniero 
fondi 

FR/116/5-100/14 

ა. კირთაძე ა. კირთაძე 

გ. ფანცულაია 

გ. გიორგაძე 

ნ. რუსიაშვილი 

მ. კინწურაშვილი 

4 სიმრავლეებისა და ფუნქ-

ციების ზომადობის ცნე-

ბის ზოგიერთი მოდიფი-

კაცია და მათი გამო-

ყენებები 

SoTa rusTave-
lis erovnuli 
samecniero 

fondi 31/25 

გ. ფანცულაია ა. ხარაზიშვილი 

ა. კირთაძე 

მ. ბერიაშვილი 

5 არაწრფივი სასაზღვრო 

ამოცანები და მათი გა-

მოყენებები დიფერენ-

ციალურ განტოლებათა 

თვისებრივ თეორიაში 

შოთა რუსთა-

ველის ეროვნული 

სამეცნიერო ფონ-

დის გრანტი  

 FR/317/5-101/12  

ი. კიღურაძე ი. კიღურაძე,  

ზ. სოხაძე,  

ნ. ფარცვანია 

6 კრებადობის შეთანხმე-

ბული შეფასებები მაღა-

ლი რიგის სხვაობებით 

დაზუსტების მეთოდში 

შოთა  რუსთავე-

ლის ეროვნული 

სამეცნიერო 

ფონდის გრანტი  

FR/406/5-106/12 

გ. 

ბერიკელაშვილი 

გ. 

ბერიკელაშვილი, 

ბ. მიდოდაშვილი 

7 ზოგიერთი არაწრფივი 

არასტაციონარული 

შოთა რუსთავე-

ლის ეროვნული 

ს. 

ხარიბეგაშვილი 

ს. ხარიბეგაშვილი,  

ო. ჯოხაძე,   
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მოდელის გამოკვლევა და 

რიცხვითი ამოხსნა 

სამეცნიერო 

ფონდის გრანტი  

FR/30/5-101/12 

თ. ჯანგველაძე, 

ზ. კიღურაძე 

8 ეკრანის ტიპის ამოცანები 

ანიზოტროპული მაქსვე-

ლის განტოლებებისა-

თვის: ასიმპტოტური 

ანალიზი და რიცხვითი 

მიახლოებები 

შოთა 

რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო 

ფონდი 

დ. კაპანაძე დ. კაპანაძე,  

რ. დუდუჩავა,  

ე. პესეცკაია 

9 

Txeli garsis  
asimptoturi  modeli 

SoTa rusTave-
lis erovnuli 
samecniero 
fondi, granti 
DI/10/5 -101/12, 
xelS. 13/14, 

e. შargorodski 
(kings koleji, 
londoni, di-
di britaneTi)  
r. duduCava 

e. Sargorodski, 
r.duduCava, T. 
buCukuri, m. 
caava g. tefnaZe  
 

10 mravalkomponentiani 
erTgvarovani da arae-
rTgvarovani drekadi 
struqturebis dina-
mikis maTematikuri 
modelebis gamokvleva  

SoTa 
rusTavelis 
erovnuli 
samecniero 
fondi, granti 

FR/286/5-101/13 

d. natroSvili d. natroSvili, 
 T. buCukuri, 
 o. Wkadua 

11 დრეკადობის ბრტყელი 

თეორიის ზოგიერთი 

წრფივი და არაწრფივი 

საკონტაქტო ამოცანა 
maTematika. uwyvet 
garemoTa meqanika 

SoTa rusTave-

lis erovnuli 

samecniero ფონ-

დი FR/86/5-109/14 

ნ. შავლაყაძე ს. ხარიბეგაშვილი, 

ო. ჯოხაძე  

12 damreci da 
aradamreci wrfivi da 
arawrfivi Teoriis 
zogierTi amocana 
maTematika. uwyvet 
garemoTa meqanika 

SoTa 
rusTavelis 
saxelobis 
erovnuli 
samecniero 
fondi  

FR |358|5-109|14 

Tengiz 
meunargia 

T. meunargia 
g. kapanaZe 
i. TavxeliZe 
b. gulua 
m. narmania 
g. axalaia 
r. janjRava 

13 
წინააღმდეგობათა თე-

ორიის საკითხები სერის 

ფიბრაციებში, იტერირე-

ბულ მარყუჟთა სივრცეე-

ბის მოდელებში და მა-

ღალი რიგის ჰომო-

ტოპიურ ალგებრებში 

 შოთა 

რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო 

ფონდი FR/37/5-

103/12 

T. qadeiSvili n. berikaSvili, 
T. qadeiSvili 
s. sanebliZe 

14 ჰომოლოგიური და კატე-

გორიული მეთოდები 

ტოპოლოგიაში, ალგებრა-

სა და სტეკების 

თეორიაში 

შოთა რუსთა-

ველის ეროვნული 

სამეცნიერო 

ფონდი №დ-13/22 

თ. ფირაშვილი,  

რ. ქურდაძე 

თ. ქადეიშვილი, 

თ. დათუაშვილი, 

რ. ქურდიანი, 

ი. პაჩკორია 

 

15 ფრობენიუსის ლის 

ალგებრების 

კოჰომოლოგიები 

შოთა რუსთავე-

ლის ეროვნული 

სამეცნიერო 

ფონდი 

გ. რაქვიაშვილი ა. ელაშვილი 
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16 Lie Groups, Differential 

Equations and Geometry 
Marie Curie's 

International 

Research Staff 

Exchange Scheme 

Grant FP7-PEOPLE-

2012-IRSES-317721 

ა. ლაშხი თ. ქადეიშვილი 

17 გალუას თეორია, 

გროთენდიკის დაწევა და 

არააბელური გაფართოებები 

კატეგორიულ ალგებრაში                 

 

SoTa rusTavelis 
erovnuli 
samecniero fondi  

DI/18/5 – 113/13 

g. janeliZe 

b. mesabliSvili 

 

d.zanguraSvili 
a. paWkoria 
d. CixlaZe 
T. janeliZe 

 

18 ჰომოტოპიური და 

კატეგორიული ალგებრა, 

ალგებრული ობიექტების 

ჰომოლოგიები და 

ალგებრული K-თეორია 

rusTavelis 
erovnuli 
samecniero fondi  

FR/189/5 – 113/14 

n. inasariZe x. inasariZe 
b. mesabliSvili 
e. xmalaZe 

 

19 პირველი და მეორე რიგის 

შექცეული სტოქასტური 

დიფერენციალური 

განტოლებები და მათი 

გამოყენება სტოქასტურ 

მართვასა და ფინანსურ 

მათემატიკაში 

rusTavelis 
erovnuli 
samecniero fondi  

FR/69/5-104/12 

მ. მანია თ. ტორონჯაძე, 

ნ. ლაზრიევა, 

თ. შერვაშიძე, 

ო. ფურთუხია, 

რ. თევზაძე, 

ბ. ჩიქვინიძე 

 

20 kvanturi jgufi da 
topologiurad ara-
trivialuri mdgo-
mareobebi dabalgan-
zomilebian fermionul 
sistemebSi 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეც-

ნიერო ფონდი 

FR/265/6-100/14 

g. ciciSvili g. ciciSvili, 
m. eliaSvili 

21 ინტეგრებადობა სიმის და 

ველის კვანტურ თეორიებში 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეც-

ნიერო  ფონდი 

FR/519/6-100/13 

 გ. ჯორჯაძე გ. ჯორჯაძე, 

ლ. მეგრელიძე 

22 მეტასტაბილური ვაკუმის 

დაშლა გრავიტაციის 

გათვალისწინებით 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეც-

ნიერო ფონდი 

FR/143/6-350/14 

გ. ლავრელაშვილი გ. ლავრელაშვილი 

23 კირალური ეფექტური 

ველის თეორია სამი 

ნუკლონისთვის ზუსტად 

გადანორმვად მიდგომაში  

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 
FR/417/6-100/14  

ა. კვინიხიძე ა. კვინიხიძე 

24 ინტეგრებადი სისტემების 

დაკვანტვა: სიმის 

თეორია AdS სივრცეში, 

ლიუვილის თეორია 

გერმანული გრანტი 

DFG 
 

გ. ჯორჯაძე 

 

 

 

 

გ. ჯორჯაძე 

25 integrebadi modelebi 
simis da velis TeoriaSi 

გერმანული გრანტი  

VolkswagenStiftung 

გ. ჯორჯაძე 

 

 

 

გ. ჯორჯაძე 

 

 

 

26 მოდალური ლოგიკის 

ტოპოლოგიური სემანტიკა 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეც-

ნიერო ფონდი FR/11-

29 

დ. გაბელაია ნ. ბეჟანიშვილი,  

ლ. ურიდია,  

მ. ჯიბლაძე 
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დანართი 3 

სამეცნიერო მივლინებები საზღვარგარეთ 

 
N saxeli gvari მივლინების მიზანი დრო და ადგილი 
1 ა. კირთაძე მონაწილეობა კონფერენციაში 10-17 იანვარი, 2015, პრაღა, 

ჩეხეთის რესპუბლიკა 

2 ა. კირთაძე მონაწილეობა კონფერენციაში 1-6 სექტემბერი, 2015, ვარნა, 

ბულგარეთი 

3 ვ. კოკილაშვილი მონაწილეობა კონფერენციაში 10-13 ივნისი, 2015, პორტო, 

პორტუგალია 

4 ა. მესხი მონაწილეობა კონფერენციაში 10-13 ივნისი, 2015, პორტო, 

პორტუგალია 

5 ა. ხარაზიშვილი მონაწილეობა კონფერენციაში 10-17 იანვარი, 2015, პრაღა, 

ჩეხეთის რესპუბლიკა 

6 ა. ხარაზიშვილი მონაწილეობა კონფერენციაში 1-6 სექტემბერი, 2015, ვარნა, 

ბულგარეთი 

7 ლ. ეფრემიძე სამეცნიერო მუშაობა აბუ-დაბი 

8 ი. კიღურაძე მონაწილეობა კონფერენციაში 26-27 იანვარი, ბრნო, ჩეხეთი 

 

9 ი. კიღურაძე მონაწილეობა კონფერენციაში 2-3 დეკემბერი, მოსკოვი, 

რუსეთი 

10 ი. კიღურაძე მონაწილეობა კონფერენციაში 7-10 დეკემბერი, მინსკი, 

ბელორუსია 

11 ნ. ფარცვანია მონაწილეობა კონფერენციაში 26-27 იანვარი, ბრნო, ჩეხეთი 

 

12 რ. დუდუჩავა მონაწილეობა კონფერენციაში 9-14, პორტო, პორტუგალია 

13 რ. დუდუჩავა მონაწილეობა კონფერენციაში 28-29 მარტი, ინსბრუკი, ავსტრია 

14 რ. დუდუჩავა მონაწილეობა კონფერენციაში 22 ოქტომბერი, ანრი პუანკარეს 

ინსტიტუტე, პარიზი, 

საფრანგეთი.   

15 რ. დუდუჩავა სამეცნიერო მუშაობა 5 სექტემბერი - 5 ოქტომბერი, 

ბრუნეის უნივერსიტეტი, 

ბრუნეი 

16 რ. დუდუჩავა სამეცნიერო მუშაობა 7-18 მაისი, ბარ ილანის 

უნივერსიტეტი, ისრაელი.  

17 რ. დუდუჩავა სამეცნიერო მუშაობა 1-5 დეკემბერი, ბოგაზიჩის 

უნივერსიტეტი, სტამბოლი, 

თურქეთი,   

18 რ. დუდუჩავა სამეცნიერო მუშაობა 6-12 დეკემბერი, საარლანდის 

უნივერსიტეტი, საარბრიუკენი, 

გერმანია  

19 ნ. შავლაყაძე მონაწილეობა კონფერენციაში 21-26 სექტემბერი, ცახკაძორი, 

სომხეთი  

20 თ. ქადეიშვილი მოხსენება სემინარზე 27 მაისი, პალერმოს 

უნივერსიტეტი, იტალია 

21 მოხსენება 

სემინარზე 

მოხსენება სემინარზე 8 ოქტომბერი, დუბლინის 

ტრინიტი კოლეჯი, ირლანდია 
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22 ს. სანებლიძე მონაწილეობა კონფერენციაში 12-17 დეკემბერი, 

საუტჰემპტონის უნივერსიტეტი, 

ინგლისი 

23 ა.  ელაშვილი მოხსენება სემინარზე 22 ივლისი, ბილეფელდი, 

გერმანია 

24 ა. ელაშვილი მოხსენება სემინარზე 10 აგვისტო, კილნი, გერმანია 

25 ვ. ლომაძე მონაწილეობა კონფერენციაში ლისაბონი, პორტუგალია 

26 დ. ზანგურაშვილი მონაწილეობა კონფერენციაში 6 ნოემბერი, ბოსტონი, აშშ 

27 ნ. ინასარიძე მონაწილეობა კონფერენციაში 15 ივნისი, სანტიაგო დე 

კომპოსტელა, ესპანეთი 

28 ე. ხმალაძე მონაწილეობა კონფერენციაში 20-27 ნოემბერი, სანტიაგო დე 

კომპოსტელა, ესპანეთი 

29 ე. ხმალაძე მონაწილეობა კონფერენციაში 20-27 ნოემბერი, სანტიაგო დე 

კომპოსტელა, ესპანეთი 

30 ბ. მესაბლიშვილი მონაწილეობა კონფერენციაში მაისი, პარიზი, საფრანგეთი 

31 ბ. მესაბლიშვილი მონაწილეობა კონფერენციაში ივნისი, პორტუგალია 

32 ბ. მესაბლიშვილი მონაწილეობა კონფერენციაში დეკემბერი, გრანადა, ესპანეთი 

33 ო. ფურთუხია 

 

მონაწილეობა კონფერენციაში 7-11 აპრილი, კიევი, უკრაინა 

34 მ. მანია  9-13 მარტი, იენა, გერმანია 

35 ვ. გოგოხია მონაწილეობა კონფერენციაში 17-20 ივნისი, ჩერნოგოლოვკა, 

რუსეთი 

36 გ.ლავრელაშვილი სამეცნიერო მუშაობა 01.01-28.02, 27.03-20.05, 05.08-

16.09, 10.11-31.12, 2015, მაკს 

პლანკის ინსტიტუტი გრავიტა-

ციულ ფიზიკაში, პოტსდამი, 

გერმანია 

37 გ.ლავრელაშვილი სამეცნიერო მუშაობა 29-15 მაისი, ანნესი, საფრანგეთი 

38 გ.ლავრელაშვილი სამეცნიერო მუშაობა 25 ივნისი - 25 ივლისი, ICTP, 

ტრიესტი, იტალია 

39 გ.ლავრელაშვილი მონაწილეობა კონფერენციაში 12-18 ივლისი, რომი, იტალია 

40 გ. ჯორჯაძე 

 

სამეცნიერო მუშაობა 06.01–04.03,  01.07–12.07, 18.07–

24.07, 20.11–01.12, ბერლინის 

ჰუმბოლტის უნივერსიტეტი, 

გერმანია 

41 გ. ჯორჯაძე 

 

მონაწილეობა კონფერენციაში 12.07–18.07, ლონდონის სამეფო 

კოლეჯი, ინგლისი 

42 გ. ჯორჯაძე 

 

მონაწილეობა კონფერენციაში 24.06–26.06, ერევნის 

უნივერსიტეტი, სომხეთი 

43 ლ. ურიდია მონაწილეობა კონფერენციაში 2015 წლის 4-8 მაისი, Istanbul, 

Turkey 

44 ნ. ბეჟანიშვილი მონაწილეობა კონფერენციაში 2015 წლის 15-27 ივნისი, 

სალერნო, ისკია, იტალია 

45 დ. გაბელაია მონაწილეობა კონფერენციაში 2015 წლის 15-27 ივნისი, 

სალერნო, ისკია, იტალია 

46 მ. ჯიბლაძე მონაწილეობა კონფერენციაში 2015 წლის 15-27 ივნისი, 

სალერნო, ისკია, იტალია 
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დანართი 4 

 

ინსტიტუტის საგამომცემლო საქმიანობა 

 

 

ჟურნალი “ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტის შრომები ”  

(“Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute”) 

 

2015 წელს გამოქვეყნდა ჟურნალის სამი ტომი: 167-ე – 155 გვერდის მოცულობით, 168-ე  – 160 

გვერდის მოცულობით, 169-ე –153 გვერდის მოცულობით.  

167-ე ტომში გამოქვეყნდა სტატია, მიძღვნილი პროფესორ ავთანდილ ციცქიშვილის ხსოვნისადმი, 

მისი 90 წლისთავთან დაკავშირებით, 6 დიდი მოცულობის სტატია (2-საერთო ქართველი  

ავტორების, 2-ქართველი ავტორის, 1-საერთო პაკისტანელი და ხორვატი ავტორების, 1-საერთო 2 

ნიგერიელი ავტორის), 11 მოკლე მოხსენება, წაკითხული ინსტიტუტის ყოველწლიურ 

კონფერენციაზე.  

168-ე ტომში გამოქვეყნდა სტატია, მიძღვნილი აკადემიკოს ნიკოლოზ ვახანიას ხსოვნისადმი, მისი 

85 წლისთავთან დაკავშირებით, 10-დიდი მოცულობის სამეცნიერო სტატია (9-ქართველი ავტორების, 

1-საერთო ესპანელი და ქართველი ავტორის).                                                                                                                                                                                                                                                  

 169-ე ტომში გამოქვეყნდა აკადემიკოს ბორის ხვედელიძის ხსოვნისადმი  მიძღვნილი სტატია, მისი 

100 წლისთავთან დაკავშირებით, 6-ქართველი ავტორის დიდი მოცულობის სტატია, 1-

აზერბაიჯანელი ავტორის, 1-საერთო ხორვატიელი და პაკისტანელი ავტორების, 1-ინდოელი 

ავტორის, 1-მოკლე მოხსენება. 

 

 

“საქართველოს მათემატიკური ჟურნალი”  
(“Georgian Mathematical Journal”) 

 
2015 წელს გამოვიდა 4 ნომერი (579 გვერდის მოცულობით). ტომი 56 სტატიას შეიცავს. აქედან 12 

ქართველი ავტორებისაა, 40 – უცხოელი ავტორების, ხოლო 4 ერთობლივია ქართველი ავტორებისა 

თურქ, დიდ ბრიტანელ და რუს ავტორებთან. მეორე ნომერი მიეძღვნა პროფესორ ოტო კეგელის 

დაბადებიდან მე-80 წლისთავს, მესამე ნომერი – პროფესორ როლანდ დუდუჩავას დაბადებიდან 70-ე 

წლისთავს, ხოლო მეოთხე – აკადემიკოს გიორგი ჭოღოშვილის 120 წლისთავს. გამოქვეყნებული 

სტატიებიდან შესრულებულია: ერთობლივად ანდრია რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტსა (თსუ) და 

ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახ. კიბერნეტიკის ინსტიტუტში (სტუ) – 1, ანდრია რაზმაძის მათემატიკის 

ინსტიტუტში – 6, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში – 2, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში – 1, ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში – 1, წმ. ანდრია 

პირველწოდებულის სახ. ქართულ უნივერსიტეტში – 1, ორმა ავტორმა ორი-ორი სტატია გამოაქვეყნა. 
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ჟურნალი „მემუარები დიფერენციალურ განტოლებებსა და მათემატიკურ ფიზიკაში”  

(“Memoirs on Differential Equations and Mathematical Physics”) 

 

2015 წელს გამოქვეყნდა ჟურნალის სამი ტომი: 64-ე – 170 გვერდის მოცულობით, 65-ე – 160 

გვერდის მოცულობით, რომელიც მიეძღვნა პროფესორ როლანდ დუდუჩავას დაბადებიდან 70-ე 

წლისთავს, 66-ე – 162 გვერდის მოცულობით, რომელიც მიეძღვნა აკადემიკოს ბორის ხვედელიძის 

დაბადებიდან 100 წლისთავს. 

64-ე ტომში გამოქვეყნდა ერთი მონოგრაფია (შვედი ავტორის), 1 დიდი მოცულობის სამეცნიერო 

სტატია (ავტორების აშშ-დან, ირლანდიიდან, საუდის არაბეთიდან და ჩინეთიდან) და 3 მოკლე 

მოხსენება (ქართველი ავტორის). 

65-ე ტომში გამოქვეყნდა სტატია პროფესორ როლანდ დუდუჩავას მოღვაწეობის შესახებ, 6 დიდი 

სამეცნიერო სტატია (2 – ქართველი ავტორების, 1 – რუსი ავტორის, 1 – ნორვეგიელი და რუსი 

ავტორების, 1 – გერმანელი ავტორების, 1 – ავტორისა დიდი ბრიტანეთიდან) და 1 მოკლე მოხსენება 

(ქართველი ავტორების)  

66-ე ტომში გამოქვეყნდა სტატია აკადემიკოს ბორის ხვედელიძის შესახებ, 7 დიდი მოცულობის 

სამეცნიერო სტატია (3 – ქართველი ავტორების, 1 – პორტუგალიელი და ვიეტნამელი ავტორების, 1 - 

ქართველი და ამერიკელი ავტორების, 1 - კანადელი ავტორის, 1 - მექსიკელი ავტორის) და 2 მოკლე 

მოხსენება (ქართველი ავტორების). 
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gamoyenebiTi da eqsperimentuli geofizikis seqtori 
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საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2015 წლისათვის 

დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

 

№ 

შესრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების 

მითითებით 

პროექტის ხელმძღვანელი  პროექტის შემსრულებლები 

1 
 

გეოფიზიკური ველების 

კარტირების და 

მონიტორინგის საფუძველზე 

საქართველოს ტერიტორიის 

გეოლოგიური აგებულების და 

ევოლუციის, დედამიწის 

გარსებში მიმდინარე რთული 

პროცესების სივრცულ-

დროითი დინამიკისა დადგენა 

და  პროგნოზირება 

მინერალური რესურსების და 

ბუნებრივი რისკების 

შეფასებისათვის; ეკო- და 

 

 

თ. ჭელიძე 

აბაშიძე ვახტანგი  
მინდელი პაპუნა 
ვარამაშვილი ნოდარ  
გვანცელაძე თამაზ 
ჯაში გივი 
ოდილავაძე დავით  
ქირია ჯემალ 
დოვგალი ნადეჟდა 
ცაგურია თეიმურაზი 
თარხნიშვილი ავთანდილ 
ამილახვარი ზურაბ 
მათიაშვილი სოფიკო  
ცხვედიაშვილი გიორგი 

აბაშიძე ვახტანგი   

მინდელი პაპუნა 

ვარამაშვილი ნოდარ 

გვანცელაძე თამაზ 

ჯაში გივი 

ოდილავაძე დავით 

ქირია ჯემალ 

თარხნიშვილი ავთანდილ 

დოვგალი ნადეჟდა 

ცაგურია თეიმურაზი  

ამილახვარი ზურაბ 

მათიაშვილი სოფიკო 

ცხვედიაშვილი გიორგი 

კიტოვანი დავითი 
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საინჟინრო გეოფიზიკური 

კვლევა, არქეოლოგიური 

ძეგლების გამოვლენა, დიდი 

საინჟინრო ობიექტების 

მონიტორინგი, გეოფიზიკური 

პროცესების მოდელირება. 

კიტოვანი დავითი 

           ა) საქართველოში ადრე მიღებული მდიდარი გეოფიზიკური მასალა არ იყო 

დამუშავებული თანამედროვე მეთოდებით, რაც გეოლოგიური აგებულების მრავალ საკითხს 

კითხვის ქვეშ აყენებს. ამჟამად მოხდა არსებული მონაცემების ხელახლა ინტერპრეტაცია 

თანამედროვე პროგრამული პაკეტების (GeoGiga, Xtomo-LM, SeisImager) და ქანების ფიზიკური 

მახასიათებლების გამოყენებით, რამაც სრულიად ახალი დეტალები გამოამჟღავნა რეგიონის 

გეოლოგიაში. აგებულია  დეტალური სიღრმული გეოფიზიკური  ჭრილები და გეოთერმული 

მოდელები, რაც საშუალებას იძლევა სრულიად ახლებურად განვიხილოთ კავკასიის სიღრმული 

გეოლოგიის პრობლემები. 

 

 
 
სიღრმული სეისმოგეოლოგიური ჭრილი ბაკურიანი-სტეპნოე პროფილის გასწვრივ. 

 
             ბ) 2015 წელს გეოფიზიკური მონიტირინგის ჯგუფი აგრძელებდა მუდმივ  დაკვირვებებს 

ენგურის მაღლივი კაშხლის ტანსა და ფუძეში მიმდინარე დეფორმაციული პროცესების 

შესასწავლად მაღალი სიზუსტის დახრისმზომებითა და კვარცის ექსტენზომეტრით. ყველა ეს 

ხელსაწყო მუშაობს ავტომატურ რეჟიმში, რომლის საშუალებით თბილისში ინტერნეტით 

გადმოიცემა მონაცემები დახრიმზომებიდან წუთიერი, ხოლო ექსტენზომეტრიდან საათობრივი 

ბიჯით. თბილისში მიმდინარეობს ამ მასალის ყოველდღიური კომპიუტერული დამუშავება და 

ანალიზი. ჩატარებული კვლევების შედეგად მთელი 2015 წლის განმავლობაში არ 

დაფიქსირებულა ანომალური ხასიათის დეფორმაციები, რომლებიც საშიში იქნებოდა ამ 

ობიექტისათვის. მიღებული შედეგები ყოველწლიურად გადაეცემა ენგურჰესის დირექციას. 
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           გ) არქეოგეოფიზიკის (გეორადიოლოკაციის) მიმართულებით 2015 წ. ჩატარდა: 1) წინასწარი 

არქეოგეფიზიკური სამუშაოები გეორადარით ღვთისმშობლის ხარების დედათა  ხობის მონასტრის 

შიდა და გარე ტერიტორიებზე გატარებულ იქნა 12 გეორადიოლოკაციური პროფილი. 

აღმოჩენილია მრავალი საინტერესო დაფარული ობიექტი, რომელთა შემდეგი კვლევა 

აუცილებელია. შედეგები გადაეცა საპატრიარქოს; საქართველოს უნივერსიტეტთან ერთად 

გეორადიოლოკაციის მეთოდით გამოკვლეულ იქნა სამშვილდის ტერიტორიაზე სამი შერჩეული 

უბანი. გამოვლინდა მრავლობითი ანტროპოგენული წარმოშობის ობიექტის რადიოსახის 

არსებობა; 

 
გეორადიოლოკაციური პროფილი ღვთისმშობლის ხარების დედათა  ხობის  ტერიტორიაზე 

 
2)  ჩატარებულ იქნა დეტალური კვლევა დისკოს ფორმის სიცარიელის გეორადიოლოკაციური 

სახის დადგენისათვის ლაბოტატორული ფიზიკური მოდელირების საშუალებით. მომზადებულია 

სტატია. 

          დ) საინჟინრო გეოფიზიკის მიმართულებით:  1) 2015წ. პუშკინის ქუჩის ესტაკადურ 

რეკონსტრუკციასთან დაკავშირებით ჩატარდა აღნიშნული ტერიტორიის შერჩეული ნაწილების 

სეისმოსაძიებო და გეორადიოლოკაციური სამუშაოები. გამოვლინდა გეოლოგიური ფენები, მათი 

ჩაწოლის სიღრმე, განფენილობა,   სიმძლავრეები, დრეკადი თვისებები, გრუნტის წყლის დონეები 

და გაწყლოვანების სიმძლავრეები. სამუშაოს შედეგები გადაეცა დამკვეთს; 2) გამოვლენილია 

მიგარია -შიქშას მასივზე კარსტული ფენომენის პირობები. კერძოდ დადგინდა ეპიკარტისა და 

საკუთრივ მასიური კარსტის საზღვრები და განფენილობა, გამოკვლეულ რაიონებში დადგინდა 

წყალსავალთა ლოკაცია რიგ უბნებზე,  მღვიმური სისტემების ტურისტული მიზნებისათვის 

გამოყენების პერსპექტივები 
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ქ. თბილისში, პუშკინის ქუჩის რეკონსტრუქციისათვის გეოფიზიკური მეთოდებით ჩატარებული 

გამოკვლევები; ბ) იმავე ობიექტზე გეორადარულ  ჭრილებში  გამოყოფილია ელ.მაგ. ტალღების 

სინფაზურობის ღერძების ტექსტურით   განსხვავებული შრეები. 

 
             ე) მიმდინარეობს  წინასწარი კვლევა ზუსტი და ამავე დროს არაძვირადღირებული 

ღვარცოფების'მეწყრების მონიტორინგის და ადრეული შეტყობინების სისტემების შექმნისათვის, 

რაც ძალზე აქტუალურია როგორც საქართველოსათვის ისე ყველა განვითარებადი 

ქვეყნებისათვის. ეს თითქოს შეუთავსებელი კომბინაცია (სიიაქფე და სიზუსტე) ბოლო წლებში 

რეალური გახდა თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარების შედეგად (მაგალითად, MEMSIC 

სენსორები, Hc-sr04 Ultrasonic Distance Sensor, YL-38 HYGROMETER WITH ARDUINO,  Arduino 

mega 2560 მიკროკონტროლერები, NRF24L01-ARDUINO). 

 

 

სახელმწიფო გრანტით (რუსთაველის ფონდი) დაფინანსებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

№ პროექტის დასახე-

ლება მეცნიერების 

დარგისა და სამეც-

ნიერო მიმართულე-

ბის მითითებით 

 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 
პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

1 

 

 

 

 

 

 

დინამიკურად 

ტრიგირირებული 

სეისმურობა – 

დედამიწის ქერქის 

დაძაბული 
მდგომარეობის 

შეფასების ახალი 

შოთა რუსთაველის 
სამეცნიერო ფონდი 

თ.ჭელიძე თ. ჭელიძე 
ნ. ჟუკოვა 
ე. მეფარიძე 
გ. კობზევი 

2 

 

 

 

 

 

 

 

გარეშე ფაქტორებით 

ტრიგერირებული 

მეწყრების 

ლაბორატორიული და 
მათემატიკური 

მოდელირება, საველე 

კვლევები 

შოთა რუსთაველის 
სამეცნიერო ფონდი 

 

 

 

 

ნ. ვარამაშვილი 

 

 

 

 

 

ნ. ვარამაშვილი 
ვ. ჩიხლაძე 
მ. დევიძე 
დ. ტეფნაძე 
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3. 
 
საქართველოს 

ტერიტორიაზე 

კარსტული 

ფენომენების 

ფორმირების 

(გენეზისის) 

პირობების დადგენა 

და გამოვლენილი 

მღვიმური სისტემების 

ტურისტული 

მიზნებისათვის 

გამოყენების 

პერსპექტივები 

 

 

 
შოთა რუსთაველის 
სამეცნიერო ფონდი 

 

 

 

 
ნ. ბოლაშვილი 

 

 
კ.წიქარიშვილი 
ლ. ასანიძე 
ზ.ლეჟავა 
ნ.ღლონტი 
ჯ.ქირია 
დ.ოდილავაძე 
ა.თარხნიშვილი 
გივი ჯაში 

1.პროექტი გარდამავალია - მთავრდება 2016 წ. დამთავრებულია 6 ეტაპი - დადგებილია, რომ 

ტიპური დინამიკურად ტრიგერირებული ტრემორები კავკასიისა და ჩრდილო თურქეთში არ 

დაიკვირვება. პრაქტიკულად ყველა ძლიერი შორეული მიწისძვრა იწვევს ჭაბურღილებში წყლის 

დონის შესამჩნევ ოსცილაციებს, რომლებიც ძირითადად განივი ან ზედაპირული ტალღებით 

არის განპირობებული. ამავე დროს დადგინდა, რომ ძლიერი შორეული მიწისძვრა ხშირად იწვევს 

დინამიკურად ტრიგერირებულ ლოკალურ სუსტ სეისმურობას (არა ე.წ.ტრემორს). პირველადი 

მონაცემები მოწმობს, რომ ეს დინამიკურად ტრიგერირებული ლოკალური სეისმურობა შესაძლოა 

გამოვლინდეს მხოლოდ სპეციფიკურ ტექტონიკურ ზონებში.  

 

 ტოჰოკუს მეგამიწისძვრით (9.1) გამოწვეული ლოკალური ჰიდროდინამიკური და სეისმური 

ეფექტები საქართველოში 

2. პროექტი გარდამავალია - მთავრდება 2017 წ. დამთავრებულია 3 ეტაპი - აწყობილია რამდენიმე 

ექსპერიმენტული დანადგარი მეწყრული პროცესების შესასწავლად. ბურიჯ-კნოპოვის ტიპის 

დანადგარი, რომლის საშუალებითაც ხდება სეისმური და მეწყრული მოვლენების შესწავლა. 

დანადგარი მეწყრული მოვლენების შესასწავლად, რომლის დახრის კუთხე შეიძლება შეიცვალოს 

0-დან 85 გრადუსამდე და ასევე დანადგარი, სადაც შეიძლება დახრის კუთხის ცვლა და 
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ბაზალტის დიდი და მცირე ფილების მოთავსება. შეძენილია იტალიური ელექტროსაძიებო 

აპარატურა (earth resistivity meter pasi 16GL-N). ჩატარდა საველე და ლაბორატორიული 

სამუშაოების სერია. გაკეთდა ბურიჯ-კნოპოვის მათემატიკური მოდელი. ამჟამად მიმდინარეობს 

ლაბორატორიული და საველე შედეგების დამუშავება და ანალიზი. 

3. გამოვლენილია მიგარია-შიქშას მასივზე კარსტული ფენომენის პირობები კერძოდ დადგინდა 

ეპიკარტისა და საკუთრივ მასიური კარსტის საზღვრები და განფენილობა, გამოკვლეულ 

რაიონებში დადგინდა წყალსავალთა ლოკაცია რიგ უბნებზე. 

 

ბურიჯ-კნოპოვის ლაბორატორიული მოდელი  მეწყრის გრავიტაციული ჩამოცურების 

მოდელირებისათვის და აქსელერომეტრების სტიკ-სლიპის დროს. 

 
 პუბლიკაციები: 
ა) საქართველოში 

სტატიები 
 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებუ-

ლის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

T. Chelidze, T. 

Matcharashvili,  Z. 

Javakhishvili, N. 

Zhukova, N. 

Jorjiashvili, I. 

Shengelia, E. 

Mepharidze, 
Z. Chelidze,  
A.Sborshchikovi.  

 

 
АбашидзеВ.Г. 
Цагуриа Т.А. 
Сакварелидзе Э.А 
Кутелиа Г.А. 

 

 

 

Temporal and 

spatial variations 

of scaling 

behavior of 

seismic process in 

Caucasus  
Bulletin of 

Georgian 

National 

Academy of 

Sciences 
Еще раз об 

опорном 

гравиметрическо

м пункте и 

эталонировочно

м полигоне в 

Тбилиси 

vol. 9, N 2, 2015, 

pp. 59-63 

 
ტ. LXV 

 

 

 

 

 
 

 

ტ. LXV 

 

 

 

 

 

თბილისი, 

საქართველოს 

მეცნიერებათა 

ეროვნული აკადემია 

 

 

 

 

 

 
ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

 
 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
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Абашидзе В.Г. 
Челидзе Т.Л. 
Цагуриа Т.А. 
Довгаль Н.Д. 
Давиташвили Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

D.Odilavadze, 
T.Chelidze, 
G.Tsxvediashvili 

 

 

 

 

 
ზ.კერესელიძე 

დ.ოდილავაძე 

 

 

გეოფიზიკის 

ინსტიტუტის 

შრომათა 

კრებული 

 
Новые данные в 

поведении 

блоков 

правобережного 

разлома в районе 

Ингури ГЭС при 

регулировании 

воды в 

водохранилище 

и выпадении 

атмосферных 

осадков 
გეოფიზიკის 

ინსტიტუტის 

შრომათა 

კრებული 

 
Georadiolocation 

physical modeling 

for disk-shaped 

voids 

 

 

 
Гидродинамичес

кая модель 

конусообразной 

подземной  

лавовой  трубки. 
გეოფიზიკის 

ინსტიტუტის 

შრომათა 

კრებული 
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ჟურნალი. 
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ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის 
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ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 
 

 

 

 

ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 
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1. წარმოდგენილ ნაშრომში ჩვენ გამოვიკვლიეთ კავკასიის ტერიტორიაზე 1960-2014 წლებისთვის 

მომხდარი მიწისძვრების განაწილების დროითი და სივრცული სკეილინგური თავისებურებები. 

მოლოდინის დროის და მომხდარ მიწისძვრებს შორის მანძილების მონაცემები მიღებული იქნა 

დეკლასტირიზირებული კატალოგიდან. 500 მონაცემების სიგრძის მასივის დასათვლელად 

გამოვიყენეთ დეტრენდული ფლუკტუაციის ანალიზის (DFA) მეთოდი. ასევე დათვლილი იქნა 

დახარისხებული 5 წლის მონაცემების სკეილინგური მაჩვენებლები. დადგინდა, რომ სხვადასხვა 

ფანჯრებად დაყოფილი მონაცემების  სკეილინგური ექსპონენტები იცვლებიან მაღალი რიგის 

დიაპაზონში: ანტიპერსისტენტული პერსისტენტულ რიგამდე. დაახლოებით 0.5 მნიშვნელობის და 

ანტიპერსისტენტული სკეილინგური ექსპონენტები მიღებული იქნა რეგიონალური ძლიერი 
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მიწისძვრების დროის პერიოდებისათვის. 

2. თბილისში საყრდენი გრავიმეტრიული პუნქტი შეიქმნა გასული საუკუნის დასაწყისში 

სეისმური ობსერვატორიის შენობაში, რომელიც მდებარეობდა პლეხანოვის გამზირის №150 

(ამჟამად დავით აღმაშენებლის გამზირი). მოგვიანებით ობსერვატორიის ადგილის შეცვლასთან 

დაკავშირებით ეს პუნქტი გაუქმდა. ახალი საყრდენი პუნქტი შეიქმნა გეოფიზიკის ინსტიტუტის  

დედამიწის მიმოქცევების შემსწავლელ ლაბორატორიაში ჭონქაძის ქუჩა №20-ში.2010 წლიდან 

ლაბორატორიის ადგილის შეცვლასთან დაკავშირებით ეს საყრდენი გრავიმეტრიული პუნქტი 

კვლავ გაუქმდა. ახალი პუნქტი მდებარეობს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეორე 

კორპუსის სარდაფში, გეოფიზიკის კათედრის გრავიმეტრიულ ლაბორატორიაში. (ჭავჭავაძის პრ. 

№3 უნივერსიტეტის II კორპუსი). ამ პუნქტთანაა დაკავშირებული თბილისი–წყნეთის 

საავტომობილო გზაზე არსებული გრავიმეტრების საეტალონო პოლიგონიც. 
3. ენგურჰესის რაიონში მდ.ენგურის მარჯვენა სანაპიროზე გამავალი რღვევის ბლოკების 

ყოფაქცევის შესასწავლად 1974 წლიდან მიმდინარეობს უწქვეტი დაკვირვებები კვარცის 

ექსტენზომეტრით(დეფორმოგრაფით) ფოტოოპტიკური რეგისტრაციით. 2014 წლის თებერვლიდან 

ამ ექსტენზომეტრზე პარალელურ რეჟიმში დაყენებულ იქნა ლაზერული რეგისტრაცია, რომელმაც 

ზოგადად დაადასტურა ბლოკების ამოწევა-დაწევა წყალსაცავში წყლის რეგულირების დროს. 

მაგრამ  მან აგრეთვე საშუალება მოგვცა დიდი წვიმების დროს დაგვეფიქსირებინა ბლოკების 

დაახლოება და დაცილების ეფექტი, რაც მაღალი სიზუსტის გამო ფოტოოპტიკური რეგისტრაციით 

ვერ ხერხდებოდა. ამ ფაქტის ზუსტი რაოდენობრივი შეფასება მომდევნო წლებში იქნება 

შესაძლებელი, როცა მეტი დაკვირვებითი მასალა დაგროვდება. 
4. დაფიქსირებულ და გამოკვლეულ იქნა სამიზნე ობიექტის (ცარიელი დისკო) რადიოსახე 

ობიექტის განთავსების სხვადასხვა სიღრმეებისა და ორიენტაციისათვის (დისკოს განთავსება 

დღიური ზედაპირის პარალელურად და მართობულად. საველე პირობებში დაფიქსირებული 

ობიექტის რადიოსახის გარკვევისათვის, შემოთავაზებულია  გეორადარული სიხშირული 

შედარებითობის პრინციპი რომლის თანახმად  გამოიყენება  ფიზიკური მოდელირება მსგავსობის 

კოეფიციენტების გათვალისწინებით, როგორც რადიოლოკაციური შედეგების  ინტერპრეტაციის 

დამატებითი საშუალება 
            5. ლავურ ნაკადებს ვულკანურ ფერდებსა და დედამიწის ზედაპირზე სრულად უკეთებს 

აპროქსიმირებას ნებისმიერი ფორმის კვეთის ღია არხი. ჩატარებული ანალიზის საფუძველზე 

შეიძლება დავასკვნათ, რომ ლავური ნაკადის თანდათანობითი ჩატრიალების შესაძლო  გამომწვევი 

მიზეზი, ძაბრული ეფექტის კვალობაზე , შეიძლება ასევე წარმოადგენდეს ლავაგამტარი მილის 

შიდა ზედაპირის ხაოიანობა. ეს ფაქტორი შეიძლება გახდეს განსაკუთრებით ქმედითი ლავური 

მილის მეორადი შევსებისას , რომლის შინაგანი ზედაპირი შეიძლება გახდეს ხაოიან ზედაპირზე 

ლავური ნაკადის ფენის მიკვრით მისი თანდათანობითი გამოდინებისა და გაცივების გამო.   
 

 

პუბლიკაციები: 
ბ) უცხოეთში 

სტატიები 
 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

Melikadze, G., 

Jukova, N., 

Todadze, M., 

Vepkhvadze,S., 

Chelidze,T.  

Hydrogeochemical 

and Stable Isotope 

Monitoring and 

Numerical 
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Groundwater 

Resource in Eastern 

Georgia to Secure        

Stability and 

Quality of Water 

Supply.  

1.წყლის რესურსებისა და წყლის ხარისხის პრობლემა ძალზე მნიშვნელოვანია მრავალი 

ქვეყნისათვის საქართველოს ჩათვლით გლობალური დათბობისა და მზერდი დაჭუჭყიანების 

გამო. ახალი გეოქიმიური განსაკუთრებით სტაბილური იზოტოპების მეთოდების გამოყენება 

მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ ხსენებული პრობლემების გადაწყვეტაში. სტატიაში განხილულია 

სიტუაცია აღმოსავლეთ საქართველოში, რომეციც განიცდიც სასმელი წყლის დეფიციტს. 

მიწისქვეშა წყლების კვლევისათვის ალაზან-იორის ბასეინში პირველად გამოყენებულ იქნა ახალი 

ჰიდროგეოქიმიური და სტაბილური იზოტოპების მეთოდების. შედეგად შემუშავებულია 

რეკომენდაციები დედოფლისწყაროს დასახლებისათვის ალტერნატული წყაროს -  კარსტული 

წყლების უპირატესი გამოყენებისათვის, რათა მიღწეულლ იქნას სამელი წყლის რესურსების 

მდგრადი ექსპლუატაცია. 

 

 
 სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

ა) საქართველოში 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

2 

 
 

T. Chelidze, T. Matcharashvili, 

V. Abashidze, T. Tsaguria  

 

 

 
T. Chelidze, T. Matcharashvili, 

V. Abashidze  

 

 

Analysis of real-time monitoring 

data of large dams  (system 

DAMWATCH) by linear and 

nonlinear methods (package 

DAMTOOL) 
Analysis of static/low frequency 

strain vibration data of large 

dams  and reservoir induced 

seismicity by linear and 

nonlinear methods 

 

ნაგებობათა საინჟინრო 

უსაფრთხოების  და 

გეოტექნიკური 

მონიტორინგის სისტემები, 25 

.02. 2015, თბილისი  
Security against Geohazards at 

the major Enguri Hydroelectric 

scheme in Georgia, 
03.11. 2015, თბილისი  

 

1. აღწერილია ენგურის კაშხალზე შექმნილი ზუსტი დახრისმზომების ავტომატური 

ტელემეტრული მონიტორინგის ქსელი (system DAMWATCH) და მონაცემთა დამუშავებისათვის 

განკუთვნილი ახალი პაკეტი (package DAMTOOL), რომელშიც შედის დახრების/დეფორმაციების 

წრფივი და არაწრფივი დამუშავების მეთოდები. ნაჩვენებია, რომ დახრების/დეფორმაციების 

ფონური დროითი მწკვრივიდან გადახრები ნათლად ფიქსირდება მოცემული მეთოდებით, რაც 

შესაძლებლობას იძლევა შემდგომში შეიქმნას ადრეული შეტყობინების სისტემა. 
2.  ენგურის კაშხლის დეფორმაციების/ვიბრაციების დროითი მწკვრივების წრფივი და არაწრფივი 

მეთოდებით დამუშავების საფუძველზე ნაჩვებებია, რომ დაბალსიხშირული (01-0.001ჰც 

სიხშირის)ვიბრაციების  ანალიზი  სასარგებლოა ნაგებობის სტაბილურობის დასადგენად. ეს 

ფაქტობრივად  დიაგნოსტიკის ახალი მეთოდია. 
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ბ) უცხოეთში 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 
 

  4     

T. Matcharashvili, T. Chelidze 

 
T. Chelidze, N. Zhukova, T. 

Matcharashvili, E. Meparidze 

 
T. Chelidze, I. Shengelia, N. 

Zhukova, T. Matcharashvili, G. 

Melikadze, G. Kobzev. 

 
 

N. Varamashvili, M. Devidze, T. 

Chelidze 

Analysis of Complexity in 

Seismic Time Series 

Are there attractors in seismic 

time series? 

 
M9 Tohoku earthquake response 

in Caucasus – possible local 

tremors and hydroseismic effects 

 
 

 Laboratory models of seismic 

and mass-movement process 

triggering 

 

XXVI IUGG General Assembly, 

Prague, 26.11-02.12.2015 

 
XXVI IUGG General Assembly, 

Prague, 26.11-02.12.2015 

 
XXVI IUGG General Assembly, 

Prague, 26.11-02.12.2015 

 

 
XXVI IUGG General Assembly, 

Prague, 26.11-02.12.2015 

 

 1. მოცემულია სირთულის ანალიზი სეისმურ დროით სერიებში. ნაჩვენებია, რომ 

კორელირებული სეისმური მოვლენები გაცილებით მეტია, ვიდრე რიზენბერგის მეთოდით 

გაწმენდილ სეისმურ კატალოგებში. ნაჩვენებია არაწრფივი დინამიკის მეთოდების დიდი 

პოტენციალი სეისმური მწკვრივების ანალიზში. 

2. კავკასიის მაგალითზე შესწავლილია სეისმურობის ფაზური სივრცის პორტრეტები და 

ნაჩვენებია, რომ გარკვეული მეთოდების გამოყენებით შესაძლოა გამოვლინდეს სეისმური 

ატრაქტორის მაგვარი სტრუქტურები სეისმურ ნაკადში. 

3. გაანალიზებულია უძლიერესი ტოხოკუს (მაგნიტუდა 9.1)  მიწისძვრის გამოძახილი კავკასიის 

ტერიტორიაზე. ნაჩვენებია, რომ მკვეთრი ჰიდროსეისმური ეფექტები (ოსცილაციები) აღინიშნება 

ღრმა ჭაბურღილების ქსელში მთელ საქრთველოს ტერიტორიაზე, მათ შორის მრავლობით 

რელეის ტალღებზე. ამავე დროს ლოკალური ე.წ. ტექტონიკური ტრემორები არ შეინიშნება.  

4. აღნიშნულ აბსტრაქტში წარმოდგენილია მექანიკური არასტაბილურობის (სრიალის) 

ელექტრომაგნიტური და მექანიკური ინიცირების და სინქრონიზაციიის ლაბორატორიული 

ექსპერიმენტების შედეგები. ექსპერიმენტები ტარდებოდა ზამბარა მცოცის და ბურიჯ-კნოპოვის 

ლაბორატორიულ მოდელებზე. პროცესების შესწავლა ხდებოდა სტიკ-სლიპის დროს აღძრული 

აკუსტიკური ემისიის ჩაწერის საშუალებით. ექსპერიმენტების შედეგები გვაძლევს საშუალებას 

დავასკვნათ, რომ მცირე გარეშე ზემოქმედება ბუნებრივი სტიკ-სლიპის იმპულსების დროში 

განაწილებას, რაც იძლევა სეისმური და მასების მოძრაობის კონტროლის იმედს მცირე გარეშე 

ზემოქმედების პირობებში.  
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სეისმოლოგიის, სეისმური საშიშროებისა და კატასტროფების რისკის 

სექტორი. 
 

  

სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი: მთ. მეცნ. თანამშრომელი, აკად. დოქ. ნინო 

წერეთელი. 

 

სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: მთ. მეცნ. თანამშრომლები: 

აკად.დოქ. ოთარ ვარაზანაშვილი, დოქ. ზურაბ  კერესელიძე, დოქ. შოთა ადამია,აკად. დოქ. 

ვახტანგ არაბიძე; უფრ. მეცნ. თანამშრომლები: აკად. დოქ. ვიქტორ ალანია, აკად. დოქ. 

თენგიზ გეგეჭკორი, აკად.დოქ. სერგო გოგმაჩაძე, აკად.დოქ. მარინე ჩხიტუნიძე; მეცნ. 

თანამშრომლები: აკად.დოქ. ნინო სანდრაძე; დოქტორანტი ალექსანდრე გვენცაძე, 

დოქტორანტი ირინა ხვედელიძე; დოქტორანტი ნინო ყვავაძე; სპეციალისტები: გურამ  

ჩაგანავა, მანანა კუპრაძე.  

 

 

 საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2015 წლისათვის 

დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

 

№ 

შესრულებული პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის 

ხელმძღვანელი 

პროექტის 

შემსრულებლები 

 

1. 

 

 

 

 

 

1.1 

 

 

 

1.2 
 

 

მიწისძვრის გენერაციის ფიზიკური 

მექანიზმების გამოკვლევა.  სეისმური 

წყაროების მოდელების დადგენა (გარდამავალი 

2014-2024 წწ.) 

 

 

მიწისძვრის როგორც მოცულობითი  წყაროების 

ხაზოვანი პარამეტრების დადგენა 

 

 

ქ. თბილისის რაიონის სეისმური წყაროების 

ახალი მოდელების დადგენა 
 

 

 

 

 

 

 

 

ზ. კერესელიძე 

 

 

 

ო. ვარაზანაშვილი 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნ. წერეთელი 

მ. ჩხიტუნიძე 

ი. ხვედელიძე 

 

ნ. წერეთელი 

      ვ. ალანია 

 

 
 

1.1 ჩვენს მიერ აგებული მიწისძვრის კერის საკუთარი მექანიკური რხევების მოდელის 

საშუალებით მოხდა სამხრეთ კავკასიის რეგიონში 2009-2013 წლებში მოხდარი საშუალო 

სიმძლავრის 30-ზე მეტი მიწისძვრის (MS  რეტროსპექტიული ანალიზი. 

ამისათვისGგამოყენებული იქნა ლოკალური ქსელის ჩანაწერების სპექტრალური ანალიზის 

მონაცემები, რომელთა საფუძველზე განისაზღვრა ამ მიწისძვრების კერის რადიუსი და 

მაგნიტუდა. შედარებამ აჩვენა, რომ თითქმს ყველა შემთხვევაში ცდომილება რეტროსპექტუულ 

მონაცემებსა და ჩვენს მიერ მიღებული მაგნიტუდების სიდიდეთა შორის მოთავსდა ინტერვალში 

M=0.2. 

1.2 განვლილი წლის განმავლობაში ინტენსიურად მიმდინარეობდა ქ. თბილისის ტერიტორიაზე 

და მის გარემომცველ რაიონში რღვევითი ტექტონიკის გამოვლინებების შესწავლა და 
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მიწისძვრებთან მათი კავშირის დადგენა.  ამ სეისმოტექტონიკური ამოცანის დამუშავებისას 

მიღებულმა შედეგებმა საშუალება მოგვცა აგვეგო ქ. თბილისისა და მისი რაიონის სეისმური 

წყაროების ზონების ორი ახალი მოდელი. ეს მოდელები განსხვავდებიან, როგორც შესაბამისი 

ზონების კონფიგურაციით, ასევე მათი პარამეტრების მნიშვნელობებით და ქ. თბილისის  რაიონის 

სეისმური საშიშროების პროგნოზული შეფასებებისას შეიძლება ორივეს გამოყენება ლოგიკური 

ხის სქემის საფუძველზე. 

 

№ 

შესრულებული პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის 

ხელმძღვანელი 

პროექტის 

შემსრულებლები 

2. 

 

 

 

 

 
2.1 

 

 

2.2 

 

 

2.3 

 

 

 

2.4 

 

 

 

2.5 

 

 

2.6 

სათანადო მონაცემთა (სეისმური, საინჟინრო-
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2.1.  2015 წელს HYPO-71 პროგრამით დამუშავდა 1973 –1976 წწ. 30 სუსტი მიწისძვრა MS≤ 3.5. უნდა 

აღინიშნოს, რომ თითოეული მიწისძვრის დამუშავება ხდება 4 სხვადასხვა საწყისი სიღრმისთვის 

და ანალიზის  შემდეგ ირჩევა საუკეთესო ვარიანტი. აქედან რვა მიწისძვრისთვის დარჩა ადრე 

კატალოგში არსებული მონაცემი, დანარჩენი 29 შეიცვალა ახალი მონაცემებით. შესაბამისი 

ცვლილებები შეტანილ იქნა ჩვენთან არსებულ ყველა კატალოგში.  

ასევე შერჩეული იქნა  მიწისძვრები, სადაც შეიძლებოდა პირველი შემოსვლებისთვის ნიშნის 

აღება რვა და მეტი სადგურის მონაცემებზე. ასეთია 17 მიწისძვრა. მექანიზმების გათვლის 

პროგრამით დამუშავდა და განისაზღვრა მათი მექანიზმები. მიღებული შედეგების, 

მაკროსეისმური  და სხვადასხვა საერთაშორისო კატალოგების მონაცემებთან შეჯერებით  

გაკეთდა საბოლოო დასკვნები.  

 როგორც ეს ყოველწლიურად ხდება, ჩვენთან არსებული კატალოგი შეივსო მიმდინარე 2015 

წლის მიწისძვრების მონაცემებით. გაიწმინდა აფტერშოკების, ფორშოკებისა და გუნდებისაგან 

საქართველოს კატალოგი 2014 წლის ჩათვლით. 

 

2.2. 2015 წლის აპრილის თვეში თსუ-ს იონოსფეროს ობსერვატორიაში დაიდგა საცდელი 

სადგური. სადგური შეიცავს აქსელერომეტრ Kinemetrics BASALT 4X და RefTek 130-ს, ძლიერი და 

სუსტი მოძრაობის სენსორებით შესაბამისად: ES-T EpiSensor და Geotech KS-2000. მონაცემების 

ჩაწერა მიმდინარეობს მუდმივად. მონაცემების გადმოსაცემად გამოიყენება 2- სტანდარტიანი dual 

modem HSPA+/EVDO მოდემი. მონაცემები  იგზავნება მ. ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტში 

არსებულ სერვერზე, სადაც ხდება მათი დამუშავება. სადგური აღჭურვილია 12 VDC კვების 

წყაროთი, ანუ 220 VAC გათიშვის შემთხოვაშიც სადგური აგრძელებს მონაცემების ჩაწერას. 

ვინაიდან ქსელი უნდა განთავსდეს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე და ყველა ადგილზე არ 

არის 220 V ცვლადი დენი, ამიტომ სისტემა მზადაა მზის ენერგიაზე მუშაობისთვის. მას შემდეგ, 

რაც გაიმართა ტაბახმელას სადგური, დაიწყო მზადება სხვა სადგურების დასადგმელად. ამ 

მომენტისთვის ასევე მუშაობს გუდაურის სადგურიც. დანარჩენი სადგურები (ონი, ახალციხე, 

ხელვაჩაური, დედოფლიწყარო) გამზადებულია ხელსაწყოების განთავსებისთვის. მიწისძვრები, 

რომლებიც მოხდა აპრილიდან დღემდე, საქართველოს ტერიტორიაზე ან მის საზღვრებთან ახლოს 

ჩაწერილია ტაბახმელაში არსებული აპარატურით, ხოლო გუდაურის სადგურის მონაცემები 

არსებობს მხოლოდ ნოემბრის ბოლოდან. 

  

2.3.  სეისმური აქტივობის დადგენა წარმოადგენს რთულ ამოცანას და საჭიროებს სხვადასხვა 

ტიპის აპარატურით დაკვირვებას. თსუ ტაბახმელას იონოსფეროს ობსერვატორიაში,  მუშაობს 

ანტენური სისტემა ზედაბალი სიხშირის ელექტრომაგნიტურ ტელღებზე დასაკვირვებლად. 

სისტემა მუშაობს 15-25 კჰც სიხშირულ დიაპაზონში და დაკვირვება მიმდინარეობს 10 სახვადასხვა 

სიხშირის სიგნალზე. მონაცემების წინასწარი დამუშავებისთვის გამოიყენება პროგრამა 

SpectrumLab, onlain FFT ანალიზით. მონაცემები იგზავნება თსუ მ. ნოდიას გეოფიზიკის 

ინსტიტუტში შემდგომი დამუშავებისთვის. ითვლება ყოველდღიური საშუალო თვის 

განმავლობაში და საშუალოდან გადახრა. ვინაიდან სისტემა არის უნიკალური, საჭირო იყო 

პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა, რაც განხორციელდა ობსერვატორიაში. ვინაიდან ტალღის 

ამპლიტუდის ცვლილება შეიძლება გამოიწვიოს მრავალმა მიზეზმა (მზის აქტივობა, 

გეომაგნიტური შტორმი, მეტეორები და ა.შ.), ამიტომ მიწისძვრების მონაცემების შემოწმებამდე 

ხდება სხვა ფაქტორების გამორიცხვა. მონაცემების დამუშავების შედეგად გამოჩნდა ორი ეფექტი: 

1) მიწისძვრამდე რამდენიმე საათით ადრე დაკვირვების მთელი სპექტრის ამპლიტუდის 

ცვლილება შეიმჩნევა და გრძლედება მიწისძვრის შემდეგ რამდენიმე საათი; 2) მიწისძვრამდე 

რამდენიმე დღიდან ორ კვირამდე ადრე ერთ-ერთი სადგურის ამპლიტუდა მკვეთრად იცვლება 

და ნორმალურ მდგომარეობას უბრუნდება მიწისძვრის შემდეგ რამდენიმე დღეში. შედეგები არ 

არის საბოლოო და საჭიროებს დაკვირვებების გაგრძელებას და ახალი სადგურების დამატებას. 

ასევე მუდმივად მიმდინარეობს არსებული სისტემისა და პროგრამული უზრუნველყოფის 

განახლება. 
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2.4.  სატესტო უბანი მდებარეობს ქ.თბილისის ე.წ საბურთალო-ვეძისის მიდამოებში, რომლის 

პირობით საზღვარს ჩრდილოეთის მხრიდან წარმოადგენს ლისის ქედის სამხრეთული 

ექსპოზიციის ფერდის ძირი. „საბურთალოს ბაზრიდან“ შ. ნუცუბიძის ქუჩის ბოლომდე. 

სამხრეთის მხრიდან საზღვარი გაუყვება  მდ. ვერეს მარცხენა ნაპირს, გმირთა მოედნიდან 

საბურთალოს სასაფლაოს ბოლომდე. აღმოსავლეთის საზღვარი გმირთა მოედნიდან 

„საბურთალოს ბაზრამდე“, მ. კოსტავასა და ჟ. შარტავას ქუჩების გავლით. დასავლეთის საზღვარი 

კი მდ. ვერეს ხეობიდან სანდრო ეულის ქუჩის გავლით შ. ნუცუბიძის ქუჩამდე. ამ უბნისთვის 

მოხდა სეისმურობის დაზუსტებისა და ძირითადი საინჟინრო-სეისმოლოგიური პარამეტრების 

მნიშვნელობების განსაზღვრა. შედეგები მიღებულია სეისმური მიკროდარაიონების მეთოდების 

გამოყენებით. საწყის მონაცემებად აღებულია შესასწავლი ტერიტორიის გამსხვილებული 

საინჟინრო-გეოლოგიური და საინჟინრო-სეისმოლოგიური პარამეტრები. საკვლევ ტერიტორიაზე 

გავრცელებული გრუნტებისთვის სეისმური გრძივი და განივი ტალღების გავრცელების 

სიჩქარეების განსაზღვრა წარმოებდა სეისმური მიკროდარაიონების (მიკროზონირების) 

მეთოდებით. მოხდა საკვლევი რაიონისთვის სეისმური მიკროდარაიონების მეთოდებით 

მიწისძვრის ინტენსივობის (ბალებში და პიკურ აჩქარებებში) მოსალოდნელი ცვლილებების 

განსაზღვრა და ჯამური რუკის შედგენა.  

 

2.5.  მნიშვნელოვან ეტაპს წარმოადგენს მონაცემთა ანალიზი. როგორც აქსელერომეტრი, ასევე 

ველოსიმეტრი იყენებს მონაცემების ჩაწერის სპეციფიურ სტანდარტებს. ამიტომ აუცილებელია 

სპეციალურად შექმნილი პროგრამების გამოყენება. აქსელერომეტრის მონაცემების 

დასამუშავებლად გამოიყენება პროგრამული პაკეტი SMA (Strong Motion Analys), რომელიც 

საშუალებას გვაძლევს გავაანალიზოთ ძლიერი მოძრაობის აქსელეროგრამა, ხოლო 

ველოსიმეტრის ჩანაწერებისთვის გამოიყენება RT_View.exe. ვინაიდან ჩანაწერების დამუშავების 

ეტაპები მსგავსია, განვიხილავთ მხოლოდ აქსელერომეტრის მონაცემებს.  

მრავალი გარემოების გამო ჩანაწერი დამახინჯებულია. რის გამოც საჭიროებს წინასწარ 

დამუშავებას, რაც მოიცავს:  ხმაურის მოხსნას, საბაზისო ღერძის გასწორებას და გაფილტვრას. 

ხმაურის მოხსნისთვის ყველაზე ხშირად გამოიყენება მეთოდი მოვლენამდე არსებული მონაცემის 

გამოყენებით. ანუ, ხდება მოვლენამდე არსებული მონაცემის გასაშუალეოება და მიწისძვრის 

მონაცემზე გამოკლება.  

გარე მოვლენების ზემოქმედებით შესაძლებელია ჩანაწერში საბაზისო ღერძი არ დაემთხვეს 

რეალურს, რისი გასწორებაც შესაძლებელია მოყვანილი პროგრამის საშუალებით. გაფილტვრა 

ხდება ასევე ხმაურის არსებობის გამო. გამოიყენება ზოლოვანი ფილტრი, რომელიც ატარებს 

სიხშირული დიაპაზონის გარკვეულ მონაკვეთს. პროგრამა სამივე ნაბიჯს აკეთებს ავტომატურად. 

შესაძლებელია სიგნალის ფურიე სპექტრის დათვლა. შედეწგად მიიღება მეტა მონაცემები, 

რომლებიც აქსელერომეტრის შემთხვევაში გამოიყენება მიწისზვრის ინჟინერიისა და საშიშროების 

ამოცანებში, ხოლო ველოსიმეტრის შემთხოვაში სეისმოლოგიის ამოცანებში. 

 

2.6  საქართველო ქვეყანაა, რომელიც საზოგადოებრივ აზროვნებაში არ არის დაკავშირებული 

კატასტროფულ სეისმურ მოვლენებთან. მიუხედავად ამისა, აქ არსებობს საკმარისად მაღალი 

ზომიერი სეისმურობა, რომელიც პოტენციურ საფრთხეს უქმნის მოსახლეობას და მნიშვნელოვან 

ობიექტებს. აქედან გამომდინარე, ბოლო ათწლეულის განმავლობაში ადგილი აქვს ქართველი 

სეისმოლოგების დიდ ძალისხმევას, რათა გაუმჯობესდეს მიწისძვრების ინსტრუმენტული 

მონიტორინგი და მათი პარამეტრიზაცია, აგრეთვე ისტორიული სეისმურობის კვლევა. ამ 

სამუშაოების შედეგები შეჯამებულია საქართველოს მიწისძვრების ახალ პარამეტრულ 

კატალოგში, რომელიც ეფუძნება სხვადასხვა თანამედროვე გამოკვლევებს და მათ შორის 

საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული სეისმური ქსელის ეფექტურობის დადგენას.  

საქართველოს ტერიტორიაზე მომხდარი დამოუკიდებელი მიწისძვრების, მაგნიტუდით 

Ms≥2.9 (Mw≥4.0), წლიური რაოდენობის გამოკვლევამ წინა საუკუნის დასაწყისიდან (1900 წ.-დან) 

ჩვენი საუკუნის 2015 წ.-მდე აშკარად დაგვანახა, რომ გამოიყოფა ხუთი დროითი პერიოდი:           
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1) 1900-1935 წწ.; 2) 1936-1955 წწ.; 3) 1956-1995 წწ.; 4) 1996-2004 წწ.; 5) 2005-2014 წწ. პირველი სამი 

პერიოდის განმავლობაში სეისმური სადგურების რაოდენობა გაიზარდა 6-დან 40-მდე და მესამე 

პერიოდის დასასრულში Ms≥2.9 მაგნიტუდის მიწისძვრები წარმომადგენელი მიწისძვრები 

გახდა საქართველოს ტერიტორიის მნიშვნელოვან ნაწილზე. გაიზარდა ეპიცენტრის 

განსაზღვრის საშუალო სიზუსტეც. მეოთხე პერიოდში, საქართველოში მომხდარი პოლიტიკური 

და სოციალურ-ეკონომიკური ცვლილებების გამო, მომუშავე სეისმური სადგურების რაოდენობა 

მკვეთრად შემცირდა 10-მდე, ხოლო მეხუთე პერიოდში სადგურების რაოდენობა, ოფიციალური 

მონაცემებით, გაიზარდა  25-მდე. თუმცა აქ ადგილი აქვს შეუსაბამობას, სეისმური სადგურების 

მგრძნობიარობა და რაოდენობა იზრდება (წინა პერიოდთან შედარებით), მაშინ როდესაც   

დაფიქსირებული Ms≥2.9 მაგნიტუდის მიწისძვრების რაოდენობა არ იზრდება. ასეთი  სიტუაცია 

შესაძლებელია სამ შემთხვევაში: 1) სეისმური აქტივობა რეალურად შემცირდა;   2) ოფიციალურად 

დეკლარირებული 25 სადგურიდან რეალურად მუშაობს ბევრად ნაკლები და 3) მხოლოდ Ml 

მაგნიტუდური კლასიფიკაცია, განხორციელებული ამ ქსელის მონაცემების დამუშავებისას, ვერ 

უზრუნველყოფს Ml მაგნიტუდის ისეთ ნომინალურ მნიშვნელობებს, რომ Ms(Ml) რეგიონული 

გადამყვანი ფორმულით მიღებული Ms მნიშვნელობებით კლასიფიცირებული მიწისძვრების 

რაოდენობა  იყოს რეალური. 

თუ გავითვალისწინებთ ამ პერიოდში მომხდარ მნიშვნელოვან მიწისძვრებს:  2005 წ.-ის 

ჯვარის; 2008 წ.-ის დმანისის; 2006 წ.-ის და 2009 წ.-ის ონის; 2011 წ.-ის საირმის და 2012 წ.-ის შავი 

ზღვის, მაშინ პირველი შემთხვევა გამორიცხულია. როგორც ჩანს ადგილი აქვს მეორე ან მესამე 

შემთხვევას ან ორივეს ერთად, რაც მიუთითებს დღეისათვის არსებული სეისმური ქსელის 

არადამაკმაყოფილებელ მუშაობაზე და მიღებული მონაცემების ცუდ ინტერპრეტაციაზე. 

იგივე კანონზომიერებები, რაც Ms≥2.9 მიწისძვრების შემთხვევაში გამოვლინდა, პრინციპში 

ვლინდება Ms≥4.0 მაგნიტუდის მიწისძვრებისთვისაც. რაც შეეხება Ms≥4.5 მაგნიტუდის 

მოვლენებს, ისინი წარმომადგენელი მიწისძვრებია თითქმის მთელი დაკვირვების 

ინსტრუმენტული პერიოდის განმავლობაში (1900-2014 წწ.), მცირე გამონაკლისის გარდა (1996-

2005 წწ.). 

 

№ 

შესრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის 

ხელმძღვანელი 

პროექტის 

შემსრულებლები 

3. 

 

 

 

 
 

3.1 
 

გრუნტის მოძრაობის პროგნოზული 

განტოლებების აგება 

(მაკროსეისმური იტენსივობისა და 

აჩქარებისთვის ან სიჩქარისთვის) 

(გარდამავალი 2014-2024 წწ.) 
 

გრუნტის მოძრაობის მოდელირების  

ჰიბრიდულ-ემპირიული 

თანაფარდობების კვლევა 

 

 

 
 

 

 
ნ. წერეთელი 

 

 

 

 

 

 

 
ი. ხვედელიძე 

 

3.1 დამთავრდა  საქართველოს ტერიტორიისთვის ჰიბრიდულ-ემპირიული თანაფარდობის 

კვლევა. მიღბული იქნა რეგიონული მოდელების ნორმირების საკალიბრო კოეფიციენტები  

საქართველოს ტერიტორიისთვის. 

 

 

 

№ 

შესრულებული პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის 

ხელმძღვანელი 

პროექტის 

შემსრულებლები 
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4. 

 

 
 

4.1 

 

 

 

4.2 

გრუნტის თვისებების შესწავლა (სეისმოძიების 

მეთოდებით, სეისმური ხმაურის 

გამოკვლევით) (გარდამავალი 2014-2024 წწ.) 

 

სეისმოპროფილირების  შედეგების ანალიზი 

 

 
 

დომინანტური სიხშირის შესწავლა 

 

 

 

 
ა. გვენცაძე 

 

 
გ. ჩაგანავა 

 

 

 

 

 
          ნ. ყვავაძე 

ვ. არაბიძე 

გ. ჩაგანავა 

 

 

 
 

4.1 . განვლილი წლის განმავლობაში, ქალაქ თბილისში, ჩვენს მიერ შესრულდა შემდეგი ტიპის 

სამუშაოები: სეისმური ჭრილები დადგინდა თბილისი რუსთავის გზადკეცილის მშენებლობასთან 

დაკავშირებით ასევე  იგივე ტიპის სამუშაოები ჩატარდა ფონიჭალაში, კერძოდ ფარმაცევტული 

ქარხნის ტერიტორიაზე. ჩატარებულმა  სეისმურმა და გეოფიზიკურმა კვლევემბა გვიჩვენა, რომ 

ორივე შემთხვევაში საკვლევ ტერიტორიაზე გამოიყო სამი ძირითადი საინჟინრო- 

სეისმოლოგიური ელემენტი გარკვეული გეოდინამიკური მახასიათებლებით. 

4.2 დომინანტური სიხშირეების შესასწავლად ჩვენ ვიყენებთ ხელსაწყო Tromino-ს. ტრომინო 

წარმოადგენს მსუბუქ და კომპაქტურ მოწყობილობას, რომელიც გამოიყენება სეისმური ხმაურის 

რეგისტრაციისათვის. ის არის იტალიური კომპანია Micromed-ის ნაწარმი.  

ტრომინოს გამოყენებით შეიძლება ჩაიწეროს  გრუნტის ან რაიმე შენობის რხევები, მივიღოთ 

შესაბამისი სპექტრები, H/V გრაფიკი და Vs პროფილი. რამდენიმე ტრომინოს სინქრონიზაცია  

საშუალება იძლევა მოვახდინოთ მონაცემების ერთდროული ჩაწერა სხვადასხვა წერტილად 

შედარებით დიდ ფართობზე. 

ჩვენ მიერ შესწვალილ იქნა ხსენებული ხელსაწყოს მახასიათებელი პარამეტრები, 

ექსპლუატაციის პირობები, ინფორმაციის მიღებისა და დამუშავების ტექნოლოგია და იგი 

მოყვანილ იქნა სამუშაო რეჟიმში. შედეგად მოვახდინეთ რხევების საცდელი ჩაწერა სხადასხვა 

ზედაპირიდან.  მიღებული ინფორმაციის დამუშავების შემდეგ მივიღეთ რხევების დომინანტური 

სიხშირეები. 
 

 

 

№ 

შესრულებული პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის 

ხელმძღვანელი 

პროექტის 

შემსრულებლები 

5. 

 

 

 

 
5.1 

საქართველოს ტერიტორიის სეისმური 

ისტორიის გამოკვლევა, მიწისძვრების 

ეფექტების დადგენა და ინჟინრული ანალიზი 

(გარდამავალი 2014-2024 წწ.) 
 

ქ. თბილისის სეისმური ისტორიის კვლევა 
 

 

 

 

 

 

 
ო. ვარაზანაშვილი 

 

 

 

 

 

 
     ნ. წერეთელი 

     ვ. არაბიძე 

 

 
5.1 საანგარიშო წლის განმავლობაში გაგრძელდა ქ. თბილისის სეისმური ისტორიის კვლევა. ადრე 

დადგენილი იყო ქ. თბილისში დანაკვირვები ≥7 ბალი ინტენსივობის (MSK სკალა) ეფექტების 

მქონე მიწისძვრების ქრონოლოგია და ასეთი შერყევების განმეორებადობის კანონზომიერება. 

ამჯერად დაზუსტებულ იქნა ქ. თბილისში უფრო დაბალი ინტენსივობის (6, 5, 4 ბალი) შერყევების 

წარმომშობი ადგილობრივი და რეგიონული მიწისძვრების ქრონოლოგია, მათი ეფექტების 

აღწერები და ასეთი შერყევების განმეორებადობა. ეს საშუალებას იძლევა აიგოს ქ. თბილისში 
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დანაკვირვები სეისმური საშიშროების საიმედო გრაფიკი, რომელიც თავის მხრივ წარმოადგენს 

ერთადერთ მაკონტროლებელ ფაქტორს ქ. თბილისის საშიშროების ნებისმიერი პროგნოზული 

გათვლებისთვის. 

 

 

№ 

შესრულებული პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის 

ხელმძღვანელი 

პროექტის 

შემსრულებლები 

6. 

 

 
 

6.1 

 

 

 

6.2 

 

საქართველოს ნეოტექტონიკისა და  

სეისმოტექტონიკის კვლევა (გარდამავალი 

2014-2024 წწ.) 

 

ქ. თბილისის და მისი მიმდებარე 

ტერიტორიების აქტიური სტრუქტურების 

გეომეტრია და კინემატიკა 

 

საქართველოს სეისმოტექტონიკის კვლევა 

 

 

 
 

ვ. ალანია 

 

 

 

შ. ადამია 

 

 

 
 

ნ. წერეთელი 

      ა. გვენცაძე 

 

 

       ვ. ალანია 

ნ. სანდრაძე 

 
6.1 სეისმური პროფილების ინტერპრეტაციის საფუძველზე დადგინდა დეფორმაციის 

სტრუქტურული სტილი და გამოიყო ფარული შეცოცებები (ან ფარული ქერცლოვანი მარაო), 

სტრუქტურული სოლები და დუპლექსები. ინტეგრირებული, ზედაპირული გეოლოგიის, 

სეისმური პროფილების, სერიული სტრუქტურული ჭრილების და ბურღილების მონაცემების 

გამოყენებით აგებულ იქნა ქ. თბილისისა და მისი მიმდებარე რაიონის 3-განზომილებიანი 

სტრუქტურული მოდელი. გამოითქვა მოსაზრება, რომ თბილისის 2002 წლის 25 აპრილის 

მიწისძვრა (MS=4.6) შეიძლება დაკავშირებულია არა დიაგონალური მიმართულების მარჯვენა 

ნაწევთან, არამედ ჩრდილო ვერგენტულ ფარულ შეცოცებასთან. აქტიური ფარული შეცოცების 

რამპის სიგრძის, ასევე ფართობის და მის ფარგლებში მომხდარი მიწისძვრების მაგნიტუდის 

ემპირიული ურთიერთდამოკიდებულებით ნაჩვენები იქნა, რომ აღნიშნულ ფარულ შეცოცებას 

შეუძლია MS=6.5 მაგნიტუდის მისწისძვრის გენერირება.  
 

 

6.2 საქართველოს სეისმოაქტიური სტრუქტურების კორელირება მეზობელი ქვეყნების (ჩრდილო 

კავკასია, თურქეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი ირანი და სხვა) სტრუქტურებთან, კონტინენტური 

კოლიზიის კონვერგენციის ზონებში მიწისძვრის გამომწვევი გეოდინამიკური პირობების 

დადგენა. მიმდინარეობს მზარდი და აქტიური ფარული შეცოცებების სტრუქტურების შესწავლა. 

ამისათვის შერჩეულია ტერიტორიები, სადაც მნიშვნელოვანი მოცულობის სეისმური, 

საექსპლუატაციო და სტრუქტურული ბურღვის სამუშაოებია ჩატარებული (რიონის ფორლანდის 

ნაოჭა-შეცოცებითი სარტყელი, აღმოსავლეთ აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა-შეცოცებითი სარტყელი და 

მტკვრის ფორლანდის ნაოჭა-შეცოცებითი სარტყელი). კერძოდ, ისეთი სტრუქტურების შესწავლა 

და მოდელირება, როგორებიცაა: რღვევებთან დაკავშირებული ნაოჭები (რღვევა-გაღუნული და 

რღვევა-გავრცელებადი ნაოჭები), მზარდი ნალექები, სტრუქტურული სოლები, აჭარა-

თრიალეთის ფრონტულ ნაწილში განვითარებული სამკუთხედი ზონა, რიონის და მტკვრის 

ფორლანდის ფარგლებში გამოყოფილი ფიგიბექ აუზები. ასევე ხდება სეისმური პროფილების 

ინტერპრეტაცია. ბალანსირებული ჭრილების და სტრუქტურული მოდელების აგებისათვის 

გამოყენებულია რღვევებთან დაკავშირებული ნაოჭების თეორია. 
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№ 

შესრულებული პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის 

ხელმძღვანელი 

პროექტის 

შემსრულებლები 

7. 

 

 

 

 

7.1 

 

 

 
 

სეისმური საშიშროების შეფასება.  სეიმური 

აქტივობის ზრდის ელექტრომაგნიტური 

ინდიკატორების შესწავლა (გარდამავალი 2014-

2024 წწ.) 

 

საქართველოს ცალკეული უბნების სეისმური 

საშიშროების შეფასება.   

(გაითვლება სეისმური საშიშროების 1%, 2% , 

5% და 10% ალბათური რუკები 50 წლიანი 

მოლოდინის დროისთვის, პიკური და 

სპექტრალური აჩქარებების 0.2 წმ და 1 წმ 

პერიოდებისთვის, შერჩეული 6 

წერტილისთვის. ორ-ორი  წერტილი 

დასავლეთ, აღმოსავლეთ და სამხრეთ 

საქართველოში) 
  

 

 

 

 

 
ნ. წერეთელი 

 

 

 

 

 

 
ო.ვარაზანაშვილი 

7.1  განხორციელდა რაჭის, აჭარის, კახეთის, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონებისთვის შერჩეულ 

წერტილებში ალბათური სეისმური საშიშროების გათვლა პიკური და სპექტრალური 

აჩქარებებისთვის რეგიონული გრუნტის მოძრაობის პროგნოზირების განტოლებების 

გამოყენებით. ასევე შერჩეული წერტილებისთვის მოხდა სეისმური საშიშროების დეზაგრეგაციისა 

და სეიმური საშიშროების გათვალა სცენარული მიწისძვრებისათვის. 

 

 

№ 

შესრულებული პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის 

ხელმძღვანელი 

პროექტის 

შემსრულებლები 

8. 

 

 

 
8.1 

სეისმური საშიშროების დაზუსტება 

(მიკროზონირება) საინჟინრო-სეისმოლოგიური 

მეთოდებით (გარდამავალი 2014-2024 წწ.) 

 

თბილისის ცალკეული უბნების სეისმური 

საშიშროების დაზუსტება 

 
 

 

 

 

 
ნ. წერეთელი 

 

 

 

 

 
       ვ. არაბიძე 

       კ. ყვავაძე 

       ა. გვენცაძე 

       ს. გოგმაჩაძე 
8.1 სატესტო უბანი მდებარეობს ქ.თბილისის ე.წ საბურთალო-ვეძისის მიდამოებში, რომლის 

პირობით საზღვარს ჩრდილოეთის მხრიდან წარმოადგენს ლისის ქედის სამხრეთული 

ექსპოზიციის ფერდის ძირი. „საბურთალოს ბაზრიდან“ შ. ნუცუბიძის ქუჩის ბოლომდე. 

სამხრეთის მხრიდან საზღვარი გაუყვება  მდ.ვერეს მარცხენა ნაპირს, გმირთა მოედნიდან 

საბურთალოს სასაფლაოს ბოლომდე. აღმოსავლეთის საზღვარი გმირთა მოედნიდან 

„საბურთალოს ბაზრამდე“, მ.კოსტავასა და ჟ. შარტავას ქუჩების გავლით. დასავლეთის საზღვარი 

კი მდ.ვერეს ხეობიდან სანდრო ეულის ქუჩის გავლით შ. ნუცუბიძის ქუჩამდე. ამ უბნისთვის 

მოხდა სეისმური საშიშროების შეფასება.  გაითვალა  სეისმური საშიშროების 1%, 2% , 5% და 10% 

ალბათური რუკები 50 წლიანი მოლოდინის დროისთვის, პიკური და სპექტრალური აჩქარებების 

0.2 წმ და 1 წმ პერიოდებისთვის 200 მეტრიანი ბიჯით. 
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№ 

შესრულებული პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის 

ხელმძღვანელი 

პროექტის 

შემსრულებლები 

9. 

 

 

 

 
9.1 

ნაგებობათა და სასიცოცხლო 

ინფრასტრუქტურის დაზიანებისა და 

მოწყვლადობის განსაზღვრა (გარდამავალი 

2014-2024 წწ.) 

 

შენობების კლასიფიკაცია და მოწყვლადობის 

შეფასება თბილისის კონკრეტული უბნისთვის   

 

 

 

 

 
ვ. არაბიძე 

 

 

 

 

 

 
ნ. წერეთელი 

       ა. გვენცაძე 

       
9.1 სატესტო უბანი მდებარეობს ქ.თბილისის ე.წ საბურთალო-ვეძისის მიდამოებში, რომლის 

პირობით საზღვარს ჩრდილოეთის მხრიდან წარმოადგენს ლისის ქედის სამხრეთული 

ექსპოზიციის ფერდის ძირი. „საბურთალოს ბაზრიდან“ შ. ნუცუბიძის ქუჩის ბოლომდე. 

სამხრეთის მხრიდან საზღვარი გაუყვება  მდ.ვერეს მარცხენა ნაპირს, გმირთა მოედნიდან 

საბურთალოს სასაფლაოს ბოლომდე. აღმოსავლეთის საზღვარი გმირთა მოედნიდან 

„საბურთალოს ბაზრამდე“, მ. კოსტავასა და ჟ.შარტავას ქუჩების გავლით. დასავლეთის საზღვარი 

კი მდ.ვერეს ხეობიდან სანდრო ეულის ქუჩის გავლით შ.ნუცუბიძის ქუჩამდე. ამ უბნისთვის 

მოხდა ნაგებობათა დეტალური პასპორტიზაცია, კლასიფიცირება. რამდენიმე შენობისთვის 

დინამიკური პარამეტრების დადგენა, საანგარიშო აქსელეროგამების პაკეტის შერჩევა და 

შესაბამისი დრეკადი და საანგარიშო რეაქციის სპექტრების გრაფიკების აგება. 
 

 

№ 

შესრულებული პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის 

ხელმძღვანელი 

პროექტის 

შემსრულებლები 

10. 

 

 

 
10.1 

კატასტროფების რისკებისა და ეკონომიკური 

ზარალების შეფასება (გარდამავალი 2014-2024 

წწ.) 

 

კატასტროფების ეკონომიკური ზარალების 

დიაგრამების აგება და ანალიზი 

 

 

 

 
ო. ვარაზანაშვილი 

 

 

 

 
ნ. წერეთელი 

      ა. გვენცაძე 
 

10.1 საქართველოს ტერიტორიაზე ბუნებრივი კატასტროფების რისკების შეფასების დროს 

სტაბილური შედეგების მიღება შეიძლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იქნება საკმარისი 

მონაცემი ცალკეული, უკვე მომხდარი ბუნებრივი კატასროფით გამოწვეული ზარალის შესახებ. ამ 

მიმართულებით წინა ორი წლის გამმავლობაში ჩატარებული ინტენსიური სამუშაოების შედეგად  

გამოყოფილი 12 ტიპის სტიქიდან 8-ის ბევრი ინდივიდუალური მოვლენისთვის მოხერხდა 

კატასტროფით გამოწვეული ზარალის შეფასება ფულად ერთეულებში (ამერიკულ დოლარებში). 

ეს ბუნებრივი კატასტროფებია: ზვავი, გვალვა, მიწისძვრა, წყალმოვარდნა, სეტყვა, გრიგალური 

ქარი, მეწყერი და ღვარცოფი. მონაცემები ზარალის შესახებ შეტანილია სათანადო 

უნიფიცირებულ პარამეტრულ კატალოგებში ცალკე გრაფის სახით. ოთხი ტიპის სტიქიისათვის 

(წაყინვა, ლიპყინული, ელჭექი, ნისლი) ასეთი ინფორმაციის მოპოვება ვერ მოხერხდა.  

მიღებული ინფორმაციის შემდგომი ანალიზისა და ინტერპრეტაციისათვის, პირველ რიგში 

შერჩეულ იქნა დროითი პერიოდი 1975-2005 წწ., რომელშიც ყველა აღნიშნული 8 ტიპის 

ბუნებრივი კატასტროფის კატალოგებში საკმარისი მონაცემები იყო, როგორც მოვლენების, ასევე 

მათ მიერ გამოწვეული ზარალის შესახებ. მიუხედავად არასრული მონაცემებისა, ამ  ტიპის 

ბუნებრივი კატასტროფების მიერ გამოწვეული ზარალის დიაგრამებმა გვიჩვენა, რომ აღნიშნული 
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პერიოდის განმავლობაში, როგორც მოსალოდნელი იყო, ყველაზე დიდი ზარალი გამოიწვიეს 

მიწისძვრებმა  6.5 მილიარდი ამერ. დოლარი; დაახლოებით ერთნაირი ზარალი გამოიწვიეს 

წყალმოვარდნებმა, სეტყვამ და გვალვამ, მათი ჯამური ზარალი შეადგენს 850 მილიონ ამერ. 

დოლარს; შემდეგ ჯგუფშია ღვარცოფებისა და მეწყრებით გამოწვეული ჯამური ზარალი 300 

მილიონი ამერ. დოლარი და ბოლოს გრიგალური ქარებითა და ზვავებით გამოწვეული ზარალი 

უდრის 70 მილიონ ამერ. დოლარს. მონაცემების შევსების შემთხვევაში თითოეულ ამ ჯგუფში 

შესაძლებელია ცვლილებების შეტანა, თუმცა ჯგუფებს შორის თანაფარდობა ჯამური ზარალის 

სიდიდის მიხედვით ალბათ აღარ შეიცვლება.  

 

 

სახელმწიფო გრანტით (რუსთაველის ფონდი) დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

№ პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულე-

ბის მითითებით 

 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

1. 

 

 

 

 

 

 
2. 

 
 

დედამიწის შემსწავლელი 

მეცნიერებები სამხრეთ 

კავკასიაში (საქართველო -

აღმოსავლეთი შავი ზღვა) 

(2014-2016 წწ.) 

 

 

 

საქართველოში ენგურის 

ჰიდროეელქტროსადგურის  

უსფრთხოება 

გეოსაშისროებებისგან 

(2015-2018 წწ,) 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

 

 

 

 

 

NATO-ს 

პარტნიორობისა და 

თანამშრომლობის 

უსაფრთხოების 

კომიტეტი 

შ. ადამია 

 

 

 

 

 

 

 

ნ. წერეთელი 

ვ. ალანია 

ა. გვენცაძე 

თ. ბერიძე 

ო. ენუქიძე 

გ. ზაქარიაძე              

 რ. გიგინეიშვილი           

ნ. სადრაძე                     

ნ. წერეთელი 

ო. ვარაზანაშვილი 

ვ. არაბიძე 

ს. გოგმაჩაძე 

ა. გვენცაძე 

ვ. ალანია 

ნ. ყვავაძე 

გ. ჩაგანავა 

ი. ხვედელიძე 

1. განსაზღვრულია აქტიური დაძაბულობის ველები არსებული GPS და ახალი მონაცემების 

გათვალისწინებით; შევსებულია სეისმური კატალოგები; გამოყოფილია აქტიური რღვევების - 

მიწისძვრათა წყაროების სეისმური ზონები (რღვევების 3-განზომილებიანი გეომეტრია, 

კინემატიკა, Mmax); ქალაქ თბილისის სეისმური რისკის შეფასებისთვის შედგენილია 

საინჟინრო-გეოლოგიური  მსხვილმასშტაბიანი (1:25000) რუკა; განხილულია საქართველოს 

პალეოზოური და მეზოზოური აუზების ევოლუცია, კოლიზიამდელი და კოლიზიის შემდგომი 

მაგმატიზმი და პალეოტექტონიკური რეკონსტრუქციები, აგრეთვე სუპრასუბდუქციურ 

მაგმატიზმთან დაკავშირებული მეტალოგენია და პერსპექტიული მადნიანი უბნები. 

2. პროექტი განხორციელება დაიწყო ა. წ. ნოემბრიდან. უცხოელ კოლეგებთან ერთად მოხდა 

პირველი გასვლა საკვლევ რაიონში. დაისახა შემდეგ წელში ჩასატარებელი სამუშაოების გეგმა. 

კერძოდ, 2016 წ.-ში მოხდება  ენგურჰესის რაიონის შესწავლა მიწისძვრებისა და მეწყერების 

მიმართ. კერძოდ გამოკვლეული  იქნება ხოკოს მოქმედი მეწყერის დინამიკა, აგრეთვე ჩატარდება 

ისტორიული მიწისძვრა „კვირას“ რეკონსტრუქცია საველე მონაცემებით და მათგან მომდინარე 

საშიშროების კაშხალზე გავლენის დადგენა.  
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 პუბლიკაციები: 

ა) საქართველოში 

 
სტატიები 
 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლ

ობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. 

 
 

ზ. კერესელიძე 

დ. ოდილავაძე 

 

 

 

 

 

 

 

 
ზ. კერესელიძე 

გ. შერგილაშვილი 

კონუსისებრი 

მიწისქვეშა ლავური 

მილის 

ჰიდროდინამიკური 

მოდელი     

თსუ მ. ნოდიას 

გეოფიზიკის 

ინსტიტუტის შრომათა 

კრებული 

 

 
მდინარე  ვერეს 

12.06.2015 წლის 

წყალმოვარდნა და 

დახურული 

კალაპოტის 

ჰიდროდინამიკური 

პრობლემა 

თსუ მ. ნოდიას 

გეოფიზიკის 

ინსტიტუტის შრომათა 

კრებული 

ბეჭდვაშია 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ბეჭდვაშია 

 

თბილისი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 
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1. ლავურ ნაკადებს ვულკანურ ფერდებსა და დედამიწის ზედაპირზე სრულად უკეთებს 

აპროქსიმირებას ნებისმიერი ფორმის კვეთის ღია არხი. კერძოდ, ჩვენს მიერ გამოყენებულ იქნა 

მიწისქვეშა ლავური მილის აპროქსიმაცია გაშლის მცირე კუთხის მქონე კონუსისებრი ძაბრით. 

შეაძლება ასევე ჩაითვალოს , რომ არ არის სითხის ხარჯი ე.ი. გარემოს მოძრაობა მილში არის 

რადიალურ-ბრუნვადი. მიწისქვეშა ლავური მილის კონკრეტული ჰიდროდინამიკური 

პარამეტრების ნაკრებისთვის, სიჩქარეთა კინემატიკური მოდელის დახმარებით, ჩატარებული 

ანალიზის საფუძველზე შეიძლება დავასკვნათ, რომ ლავური ნაკადის თანდათანობითი 

ჩატრიალების შესაძლო  გამომწვევი მიზეზი, ძაბრული ეფექტის კვალობაზე, შეიძლება ასევე 

წარმოადგენდეს ლავაგამტარი მილის შიდა ზედაპირის ხაოიანობა. ეს ფაქტორი შეიძლება გახდეს 

განსაკუთრებით ქმედითი ლავური მილის მეორადი შევსებისას, რომლის შინაგანი ზედაპირი 

შეიძლება გახდეს ხაოიანი ნიადაგის ზედაპირზე ლავური ნაკადის ფენის მიკვრით მისი 

თანდათანობითი გამოდინებისა და გაცივების გამო.  

 
2. მდინარე ვერეს 12.07.2015 წ. კატასტროფული  წყალდიდობა გამოწვეული იყო როგორც 

ობიექტური, ასევე სუბიექტური მიზეზებით. მოხდა ანომალური  ბუნებრივი  მოვლენების  

(კოკისპირული წვიმა, გიგანტური მასშტაბების ღვარცოფი) ზედდება  ტექნოგენურ ხარვეზებზე, 

რომელთა სათავეს,  ჩვენი შეხედულებით, წარმოადგენს  ვერეს  დახურული კალაპოტი.  ადრე 

ვერეს ბუნებრივი კალაპოტი იმდენად  ფართოვდებოდა, რომ  დიდი წყალმოვარდნის 

შემთხვევაშიც კი  ხანმოკლე  დატბორვის შემდეგ  ჩვეულებრივ დიდი პრობლემის გარეშე  

უზრუნველყოფდა მოვარდნილი წყლის  გატარებას მტკვრის მიმართულებით. ჩქაროსნული გზის 

მონაკვეთის პროექტში, როგორც სჩანს, სათანადოდ არ იყო გათვალისწინებული ვერეს დახურული 

კალაპოტის ჰიდროდინამიკური წინააღმდეგობის ეფექტი. სავარაუდოდ ამიტომ,  იგნორირებული 

აღმოჩნდა კრიტიკული დატვირთვის პირობებში  დახურული კალაპოტის ნაწილობრივი  ჩაკეტვის  

შესაძლებლობა. კრიტიკული ვითარების წარმოქმნა ექსტრაორდინარულ პირობებში 

მნიშვნელოვნად  განპირობებული იყო ვერეს  დახურული კალაპოტის ტექნიკური  

ნაკლოვანებებით.    კერძოდ, შეცდომა იყო დახურულ კალაპოტში   არასწორხაზოვანი 

რკინაბეტონის სექციის კომბინაცია  მნიშვნელოვანი  სიგრძის თაღისებური განივი კვეთის მქონე  

გოფრირებული ფოლადის სექციასთან.  ასეთი კონსტრუქციის  უმთავრეს ხარვეზს წარმოადგენს  

გოფრირებული ფოლადის ზედაპირის განსაკუთრებული  ხაოიანობა. ეს ნეგატიური ფაქტორი 

წყალმოვარდნის დროს აუცილებლად გამოიწვევდა  დახურული კალაპოტის ჰიდროდინამიკური 

წინააღმდეგობის გაზრდას. ამიტომ, როგორც სჩანს,  მნიშვნელოვნად შემცირდა  დახურული 

კალაპოტის გამტარუნარიანობა, რასაც მოჰყვა კატასტროფული წყალდიდობა. 
 

 

პუბლიკაციები: 

ბ) უცხოეთში 

სტატიები 
 

№ ავტორი/ ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1. 

 

 

 

 

 

Sh. A. Adamia 

T.G. Chkhotua 

T.T. Gavtadze   

Z.A. Lebanidze 

N.D. Lursmanashvili 

N.G. Sadradze  

D.P. Zakaraia  

Tectonic setting of 

Georgia-Eastern 

Black Sea: a review/ 

Geological Society, 

London, Special 

Publications  

428 

 

 

 

 

 

 

London, Lyell 

collection 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

https://www.researchgate.net/researcher/2083982692_S_A_Adamia
https://www.researchgate.net/researcher/2055117209_T_G_Chkhotua
https://www.researchgate.net/researcher/2084585277_T_T_Gavtadze
https://www.researchgate.net/researcher/2084640708_Z_A_Lebanidze
https://www.researchgate.net/researcher/2036300068_N_D_Lursmanashvili
https://www.researchgate.net/researcher/2084562439_D_P_Zakaraia
https://www.researchgate.net/publication/283823328_Tectonic_setting_of_Georgia-Eastern_Black_Sea_a_review?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/283823328_Tectonic_setting_of_Georgia-Eastern_Black_Sea_a_review?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/283823328_Tectonic_setting_of_Georgia-Eastern_Black_Sea_a_review?ev=prf_pub
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

G.S. Zakariadze 

 

M. J. M. Meijers  

B. Smith  

D. Pastor-Galan        R. 

Degenaar  

N. Sadradze                S. 

Adamia  

L. Sahakyan 

A. Avagyan                Y. 

Rolland 

M. Sosson  

C.  Langereis 

C. Muller 

 

M. Sosson 

R. Stephenson 

Y. Sheremet 

Y. Rolland 

Sh. Adamia 

R. Melkonian 

T. Kangarl 

T. Yegorova 

A. Avagyan 

G. Galoyan 

T. Danelian 

M. Hässig 

M. Meijers 

C. Müller 

L. Sahakyan 

N. Sadradze 

V. Alania 

O. Enukidze 

 J. Mosar 

 

 

V. Alania 

A. Chabukiani 

R. Chagelishvili 

O. Enukidze 

K. Gogrichiani 

N. Tsereteli. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Progressive orocline 

formation in the 

Eastern Pontides-

Lesser Caucasus/ 

Geological Society, 

London, Special 

Publications 

 

 

 

 

 

 

The Eastern Black 

Sea-Caucasus region 

during Cretaceous: 

new evidence to 

constrain its tectonic 

evolution. Comptes 

Rendus Geosciences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Growth structures, 

piggy-back basins 

and growth strata of 

the Georgian part of 

the Kura foreland 

fold–thrust belt: 

implications for Late 

Alpine kinematic 

evolution.  

Geological Society, 

London, Special 

Publications 

 

 

 

 

428 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Submitted 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

428 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

London, Lyell 

collection 
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London, UK 

London Geological 
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doi:10.1144/SP428.5 

Denver, USA 
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 25 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

Sh. Adamia  

V. Alania  

N.Tsereteli  

O. Enukidze,  

O. Varazanashvili  

N. Sadradze 

A. Gventsadze  

 

 

 

 

 

 

 

 

N. Kvavadze, 

K. Kvavadze, 

N. Tsereteli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. Tsereteli, 

A. Askan,  

H. Hamzehloo 

Seismicity and 

active tectonics of 

Georgia and 

adjacent area.  

Geological Society of 

America (GSA) 

Special Paper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geophysical and 

Radio Physical 

Methods for 

Observation of 

Seismic Activity in 

Georgia 

 

 

 

 

 
Hybrid-Empirical 

Ground Motion 

Models for Georgia 

Denver, USA 

GSA 

Proceedings 

Volume: 
Tectonic 

Evolution and 

Seismicity of 

Southwest Asia, 

in Honor of the 

40 Years of 

M.Berberian’s 

Research 

Contributions.” 

In press  

 

 

XXth 

International 

Seminar/Worksh

op on Direct and 

Inverse 

Problems of 

Electromagnetic 

and Acustic 

Wave Theory 

(DIPED) 

 

 

Acta Geophysica 

in press 

 

 

Denver, USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lviv, Ukraine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polish 

 

 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

 

 

1. განხორციელდა რეგიონის გვიანი იურული და ცარცული დროის პალეოტექტონიკური 

რეკონსტრუქციები; განხილულია კაინოზოური დროის განმავლობაში თანამედროვე 

სტრუქტურების ჩამოყალიბება; აფრიკა-არაბეთის კონტინენტების სრული კოლიზიის შედეგად 

რეგიონის კოლიზიისშემდგომი სუბაერული აუზების სედიმენტაცია და ვულკანიზმი; 

შედგენილია სამხრეთ კავკასიის და მიმდებარე არეების ტექტონიკური ზონების კორელაციის 

რუკა. 

2. სომხეთის და საქართველოს ტერიტორიაზე ცარცული - მიოცენური ასაკის ნალექებში 

გასინჯულია 37 პალეომაგნიტური ჭრილი. არსებული და ახალი მონაცემების საფუძველზე 

გაკეთებულია შემდეგი დასკვნები: აღმოსავლეთი პონტიდები – მცირე კავკასიონის ნაოჭა-

რღვევითი მთიანი სარტყელი წარმოადგენს მზარდ ოროკლინს; გვიანცარცულ დრომდე 

არსებობდა ოროკლინის მცირე გაღუნვა, რომლის ნაწილი ჩამოყალიბდა პალეოცენის შემდგომ, 

შუა ეოცენურამდე დროის განმავლობაში, სამხრეთ სომხეთის ბლოკის ევრაზიის კონტინენტთან 

შეჯახების შედეგად; გაღუნვის 50% ჩამოყალიბდა ეოცენური დროის შემდგომ გვიან 

მიოცენურამდე არაბეთი-ევრაზიის კოლიზიის შედეგად. 

3. ჩვენ წარმოვადგენთ ახალ დაკვირვებებს აღმოსავლეთ შავი ზღვა-კავკასიის რეგიონისათვის, 

რომლებიც გვაძლევენ საშუალებას აღვადგინოთ ცარცულ პერიოდში ნეოტეთისის ევოლუცია. ამ 

დროში ნეოტეთისის ოკეანური ფილა სუბდუქცირებდა ჩრდილოეთით, ევრაზიის კონტინეტური 
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ფილაქნის ქვეშ. ობდუქცირებული ოფიოლიტების ანალიზის საფუძველზე (აღმოსავლეთ 

ანატოლიდების და მცირე კავკასიონის გასწვრივ), ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ ნეოტეთისში სპრედინგის 

ცენტრი არსებობდა ადრეულ იურულიდან ადრე ცარცული პერიოდის განმავლობაში. 

მოგვიანებით სპრედინგის ცენტრმა ნეოტეთისის ფილასთან ერთად განიცადა სუბდუქცია. ჩვენ 

ვარაუდობთ, რომ ასტენოსფერული მასალა მოძრაობდა ზევით, რამაც გამოიწვია შავი ზღვის 

კიდურა აუზის წარმოშობა. მოგვიანებით გვიან ცარცულ პერიოდში AESA აუზმა განიცადა 

ობდუქცია ტაურიდ-ანატოლია-სამხრეთ სომხეთის (TASAM) მიკრო ფილაზე, რომელიც თავის 

მხრივ შეეჯახა ევრაზიას ნაკერი ზონის გასწვრივ (AESA ნაკერი ზონა). 

4.  მტკვრის ფორლანდის ნაოჭა-შეცოცებითი სარტყელი მდებარეობს  მცირე კავკასიონის აქტიური 

კოლიზიური ოროგენის ჩრდილოეთ ნაწილში, დაკავშირებული არაბეთ-ევრაზიის 

კონვერგენციასთან და წარმოადგენს გვიან ალპურ დროში მთების წარმოშობის საუკეთესო 

მაგალითს. სეისმური პროფილები გვიჩვენებენ რომ მტკვრის ფორლანდის ნაოჭა-შეცოცებითი 

სარტყელი არის აქტიური თხელ-ზეწრული ნაოჭა-შეცოცებითი სარტყელი და წარმოდგენილია 

რღვევა-გაღუნული, რღვევა-გავრცელებადი ნაოჭებით და დუპლექსებით. მტკვრის ნაოჭა-

შეცოცებითი სარტყლის ფარგლებში არსებულ სეისმურ პროფილებში მზარდი ნალექების 

ანალიზი გვიჩვენებს, რომ  დეფორმაცია გრძელდება უკანასკნელი 15-14 მლნ. წელი. მზარდი 

ნალექების გეომეტრია დაკავშირებულია სინკლინებთან და ფიგგი ბექ აუზებთან. მტკვრის 

ფორლანდის ფარგლებში კუმშვითი დეფორმაცია დაიწყო შუა მიოცენში (ჩოკრაკი) და მაქსიმალურ 

სიჩქარეს მიაღწია მიოცენის ბოლოს ( 5 მლნ.წ). 

5. სტატიაში განხილულია საქართველოს სინ- და პოსტკოლიზიური აუზების ევოლუცია, 

მაგმატიზმი, ტექტონიკა და სეისმურობა. 

6. სტატიაში განხილულია ძლიერი მოძრაობის ჩამწერი აქსელერომეტრის, სუსტი მოძრაობის 

ჩამწერი ველოსიმეტრისა და ზედაბალი სიხშირის ელექტრომაგნიტური დაკვირვების კომპლექსის 

შექმნა, რეალიზაცია და განვითარება საქართველოს სეისმური აქტივობის შესასწავლად ისევე, 

როგორც ქვედა იონოსფეროს მდგომარეობის შესასწავლად. მიღებული მონაცემები ავტომატურად 

იგზავნება თსუ მ. ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტში შემდგომი დამუშავებისთვის. სტატიაში 

წარმოდგენილია ჩაწერილი მიწისძვრების მაგალითები და მიწისძვრების იონოსფეროზე 

ზემოქმედების დაკვირვებული ორი ეფექტი. 

7. კერის სხვადასხვა მოდელებისთვის გამოყვანილი იქნა ჰიპრიდულ-ემპირიული მოდელი 

საქრთველოს ტერიტრიისათვის, სადაც შეცოცოებითი მექანიზმებისთვის ე.წ. „მასპინძელი“ იყო 

ირანის მიწისძვრის მონაცემები, ხოლო ნაწევის ტიპის მექნიზმებისთვის თურქეთის მიწისძვრის 

მონაცემები. საბოლოოდ პიკური და სპექტრალური აჩქარებებისთვის მიღებული იქნა საკალიბრო 

კოეფიციენტები, რომლითაც მოხდება პროგნზირების გლობალური განტოლებების ნორმირება 

საქართველოს ტერიტორიისთვის.  

 

 

 
III. 1. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

ა) საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 
1. 

 

 

 

 

 

 

          გ. ჩაგანავა 

ლ. გეონჯიანი 

 

 

 

 

 

აკუსტიკური ხმაურის, როგორც 

ურბანული ეკოლოგიური 

ფაქტორის სპექტრული 

მახასიათებლების კვლევისა და 

მონიტორინგის აპარატურის 

კონსტრუირება და გამოცდა 

 

თსუ, მესამე სტუდენტური 

კონფერენცია ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებაში 
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2. 

 

            ნ. ყვავაძე  

 ნ. წერეთელი 

სეისმური აქტივობის შესწავლა 

გეოფიზიკური და 

რადიოფიზიკური აპარატურული 

კომპლექსის გამოყენებით 

თსუ, მესამე სტუდენტური 

კონფერენცია ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებაში 

 

1. ჩვენს მიერ დასახული ამოცანა აკუსტიკურ ტალღებთან დაკავშირებულ დღესდღეობით 

აქტუალურ საკითხებს შეეხება. ერთი მხრივ, დავინტერესდით ჩვენს საცხოვრებელ გარემოში 

არსებული ბგერითი მდგომარეობის შესწავლითა და ანალიზით; მეორე მხრივ კი, ამ გარემოს 

ადამიანზე ზეგავლენის თავისებურებების გამოკვლევით. ამიტომაც, უნდა ითქვას, რომ ჩვენი 

ამოცანა ორ ურთიერთდაკავშირებულ ნაწილად გაიყო. ესენია: 1) ჩვენს ქვეყანაში (კონკრეტულად 

ჩვენს ქალაქში) აკუსტიკური ხმაურის დონისა და სპექტრის განსაზღვრა და არსებული 

მდგომარეობის შესახებ სათანადო უწყებების ინფორმირება; 2) აკუსტიკური ხმაურის ადამიანის 

ფსიქიკურ სისტემაზე ზემოქმედების შემსწავლელი ლაბორატორიული ხელსაწყოების 

კონსტრუირება და გამოცდა.  

 პროექტის პირველი ნაწილის ფარგლებში ჩვენ მოვიძიეთ ინფორმაცია აკუსტიკური 

ხმაურისა და მისი შემსწავლელი დისციპლინების შესახებ, ჩამოვაყალიბეთ კონცეფციები იმის 

შესახებ, თუ როგორ უნდა გავზომოთ ქალაქის აკუსტიკური გაჭუჭყიანების დონე და მოვახდინოთ 

მისი შესწავლა. მოცემული ამოცანა გავაცანით გეოგრაფიის ინსტიტუტის თანამშრომლებს, რის 

შედეგადად დაიგეგმა გაზომვითი ღონისძიებების ჩატარება ქალაქის რამდენიმე ადგილას. 

ჩატარდა რამდენიმე პირველადი გაზომვა. ასევე, მოვიძიეთ ინფორმაცია კანონმდებლობაში 

არსებული ხმაურის რეგულაციების შესახებ. მოცემული ამოცანის აქტუალობიდან გამომდინარე, 

გადავწყვიტეთ აღნიშნული პროექტით უნივერსიტეტის სახელით მიგვემართა ქალაქის ზემდგომი 

ორგანოებისათვის. ამისთვის მომზადდა რექტორის წერილი და პროექტი. აღსანიშნავია, რომ 

ამოცანის განხორციელების პროცესი თანდათანობით მაშტაბურ სახეს იღებს. 

ამოცანის მეორე ნაწილი ლაბორატორიული ხელსაწყოს კონსტრუირებასა და მის 

ექსპერიმენტებში გამოცდა გულისხმობს. შედეგად დამზადდა აკუსტიკური ტალღების გადამცემი 

და მიმღები სისტემები. აღნიშნული ხელსაწყოს მიზნობრივი გამოყენება დაიწყო საქართველოს 

საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში, 

სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტზე არსებულ ფსიქოლოგიის ლაბორატორიაში.  

 საბოლოოდ, ჩვენ დავგეგმეთ ე.წ. სტუდენტური საინიციატივო ჯგუფის ჩამოყალიბება, 

რომლის მიზანი იქნება მოსახლეობის, განსაკუთრებით კი ახალგაზრდობის, ინფორმირება 

აღნიშნული პრობლემებით და მოქალაქეებში აკუსტიკური კულტურის ამაღლების ხელშეწყობა. 

2. ყოველი მოვლენის შესწავლისას მნიშვნელოვანია გამოყენებული იქნას დაკვირვებების 

სხვადასხვა მეთოდი, რაც საშუალებას იძლევა მოვლენის უფრო დეტალურად შესწავლის. 

სეისმური აქტივობის შესწავლა რთულ ამოცანას წარმოადგენს და საჭიროებს დაკვირვებების 

სხვადასხვა მეთოდების გამოყენებას.  

ნაშრომის მიზანია, საქართველოს სეისმური აქტივობის შესასწავლად, ერთდროული 

დაკვირვების სისტემის შექმნა აქსელერომეტრით, ველოსიმეტრითა და ზედაბალი სიხშირის 

ელექტრომაგნიტური ტალღების იონოსფეროში გავრცელების დაკვირვებით. მიღებული 

მონაცემების დამუშავების მეთოდიკის შემუშავება და წინასწარი დამუშავება. სისტემა შექმნილია 

და მუშაობს თსუ-ს იონოსფეროს ობსერვატორაიში, ხოლო მონაცემები ინახება თსუ-ს მ. ნოდიას 

გეოფიზიკის ინსტიტუტში. ეს სისტემა პირველად არის შექმნილი საქართველოში და 

უნიკალურია.  

ნაშრომში განხილულია სეისმური აქტივობის შესწავლის ეტაპები. მიწისძვრების არსებული 

ჩანაწერებისათვის თავიდან იქნა დათვლილი ჰიპოცენტრი და მექანიზმები, რის საფუძველზეც 

შეიქმნა მიწისძვრის ახალი კატალოგი. 

ზედაბალი სიხშირის გადამცემები გამოიყენება წყალქვეშა ნავებთან კომუნიკაციისთვის. 

ასეთი სიხშირის ტალღები ვრცელდება ე.წ. დედამიწა-იონოსფეროს ტალღგამტარში და 

შესაბამისად მათი ამპლიტუდის და ფაზის ვარიაციები მკვეთრად არის დამოკიდებული 

დედამიწის იონოსფეროს მდგომარეობაზე. უკვე ითვლება დამტკიცებულად, რომ იონოსფეროს 
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ელექტრონული კონცენტრაციის ვარიაციებში გარკვეულ როლს თამაშობს  სეისმური აქტივობა. 

მოყვანილია იმ მიწისძვრების მაგალითები, რომლებიც დაფიქსირებულია იონოსფეროზე 

დაკვირვებით. ასევე ლოკალური მიწისძვრები ჩაწერილია აქსელერომეტრითა და 

ველოსიმეტრით. 

 
ბ) უცხოეთში 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 
1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

7.  

 

 

8.  

Sh. Adamia, R. Gobejishvili,    N. 

Sadradze, E. Tsereteli  

 

 

 

 

Sh. Adamia, T. Chkhotua, V. 

Gugugshvili, N. Sadradze, G. 

Zakariadze 

 

 

 

 

 

ნ. წერეთელი 

ზ. კერესელიძე 

 

 

 

 

 

N. Tsereteli, V. Alania,  

O. Varazanashvili, N. Kvavadze 

 

 

N. Kvavadze, N. Tsereteli, 

K. Kvavadze 

 

 

A. Askan, Nino Tsereteli 

 

 

N. Tsereteli, O. Varazanashvili, 

A. Askan 

 

N. Tsereteli, O. Varazanashvili, 

A. gventcadze, V. Alania  

Quaternary Map of Georgia  

2015 (scale 1:500000).  

 

 

 

 

Magmatic Map of Georgia 2015 

(scale 1:500000) 

 

 

 

 

 

 

წერტილოვანი აფეთქების 

სეისმური ენერგიის  

მოდელირება  მოცულობითი 

ტალღების სიხშირული 

სპექტრის საშუალებით     

 

 

New Shakemaps for Georgia 

Resulting form Collaboration 

with EMME  

 

Study of Seismic Activity Using 

Geophysical and Radio-Physical 

Equipment for observations   

 

Hybrid-Empirical Ground 

Motion Models for Georgia. 

 

Earthquakes, vulnerability and 

disaster risk: Georgia case.  

 

Gaps in monitoring system and 

Data center for Natural Hazard 

and Risk assessment in Georgia 

Third CGMW(Commission of 

the Geological Map of the Word) 

Meeting on the Geosciences of 

the Middle East, Tehran, Iran, 

October 5th -6th 2015 

 

Third CGMW (Commission of 

the Geological Map of the Word) 

Meeting on the Geosciences of 

the Middle East, Tehran, Iran, 

October 5th -6th 2015 

 

 

 

SnT Conference CTBTO.  2015. 

Vienna Austria  

 

 

 

 

 

AGU Fall Meeting, San 

Francisco, USA 2015 . 14 -18 

December 

 

AGU Fall Meeting, San 

Francisco, USA 2015.14 -18 

December 

 

2015. SSA 21--23 April 2015 

Pasadena, California 

 

2015 EGU General Assembly, 12 

-17 Aprიl, Vienna, Austria 

 

SnT Conference CTBTO.  2015. 

Vienna Austria 

moxsenebaTa anotaciebi  
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1.წარმოდგენილია საქართველოს მეოთხეულის გეოლოგიური ციფრული რუკა. 

იდენტიფიცირებულია სეისმოაქტიური სტრუქტურები – მიწისძვრის წყაროები, რომლებთანაც 

დაკავშირებულია MW≥5 ისტორიული და ინსტრუმენტული პერიოდის მიწისძვრის კერები; 

დაზუსტებულია სეისმოაქტიური რღვევების კინემატიკა. 

2.წარმოდგენილია საქართველოს მაგმური ფორმაციების ციფრული რუკა და მონაცემთა ბაზა; 

თითოეული მაგმური ფორმაციისთვის შედგენილია მონაცემთა ბაზა, განსაზღვრულია  

ტექტონიკური პოზიცია. 

3. ამოხსნილია შებრუნებული ამოცანა, რომლის მიზანი იყო მოცულობითი სეისმური ტალღების 

დისკრეტული სიხშირული სპექტრის მოდელირება, რომელთა გენერაციის მიზეზს წარმოადგენს 

ხელოვნური წერტილოვანი აფეთქება ან სუსტი  მიწისძვრა (M≤4).  შემოთავაზებულია 

სიცარიელის მქონე წერტილოვანი აფეთქების არის სფერული მოდელი და გამოყენებულია 

სითხის წვეთის საკუთარი ჰიდრომექანიკური რხევების მოდელირების ცნობილი ანალიზური 

მეთოდი. ნაშრომის სიახლეს წარნოადგენს ეილერის რადიალური განტოლების სრული 

ამონახსნის გამოყენება. კლასიკური სქემის ასეთი მოდიფიკაცია, რომელშიც გამოიყენებოდა 

მხოლოდ შინაგანი ამონახსნი, მათემატიკურად საკმაოდ კორექტულია, რადგანაც გულისხმობს 

სეისმური კერის რხევების ვირტუალობას. შედეგად, მოცულობითი სეისმური ტალღების 

სიხშირეთა დისკრეტული სპექტრის საშუალებით შესაძლებელი ხდება, სიცარიელის მქონე 

სფერული სხეულით აპროქსიმირებული, წერტილოვანი აფეთქების (სუსტი მიწისძვრის)  

პარამეტრების განსაზღვრა. ასეთი მახასიათებლებია სეისმური კერის (პლასტიკურობის ზონა) 

რადიუსი და წრფივი დრეკადობის არის რადიუსი. ამის შემდეგ შესაძლებელია წერტილოვანი 

აფეთქების ან სუსტი მიწისძვრის სეისმური და სრული ენერგიის საკმაოდ მარტივად შეფასება.  

4. კავკასიის რეგიონის სეისმური აქტივობის შესასწავლად შექმნილი იყო დაკვირვების კომპლექსი 

რომელიც შეიცავს: აქსელერომეტრს, სეისმომეტრსა და ზედაბალ  სიხშირეზე დაკვირვების 

ანტენურ სისტემას. სისტემა შექმნილია და მუშაობს ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის იონოსფეროს ობსერვატორიაში რომელიც მდებარეობს სოფელ 

ტაბახმელაში. მიღებული მონაცემები იგზავნება თსუ მ. ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტში  

არსებულ სერვერზე. მოყვანილია შექმნილი სისტემის ბლოკსქემა და მონაცემთა ანალიზის 

მეთოდები, პროგრამები შექმნილია ასევე იონოსფეროს ობსერვატორიაში. ასევე გაკეთებულია 

წინასწარი დამუშავება. მოყვანილია შედეგები. კომპლექსი არის პირველი დაგეგმილი 6-დან, 

რომლებიც განთავსდება საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე.  

5. ალბათური სეისმური საშიშროებისა და რისკის სწორი განსაზღვრა არის პირველი ნაბიჯი 

სეისმური რისკების შემცირების დაგეგმვისაკენ. საქართველოსთვის გათვლილი იყო სეისმური 

საშიშროების რუკები ახალი მიდგომის გამოყენებით EMME (მიწისძვრის მოდელი შუა 

აღმოსავლური რეგიონისათვის) პროექტის ფარგლებში. EMME იყო GEM-ის ერთ-ერთი 

წარმატებული მცდელობა რეგიონალურ დონეზე. EMME და GEM-ის დახმარებით, რეგიონული 

მოდელები გაანალიზდა, არსებული ინფორმაციის აღმოჩენასა და საჭირო სამუშაოების 

დასადგენად, საშიშროების რუკების მოსამზადებლად. ალბათური სეისმური საშიშროების რუკა 

(PSH) წარმოადგენს აუცილებელ ბაზას სამშენებლო კოდების და მშენებლობის ხარისხის 

გასაუმჯობელად. ყველაზე დიდ პრობლემას საქართველოს ტერიტორიისთვის წარმოადგენს 

გრუნტის მოძრაობის სანდო მონაცემების არ არსებობა. ამისთვის საწყისი გრუნტის მოძრაობის 

ჰიბრიდული ემპირიული მოდელი PGA და SA-სთვის შერჩეული პერიოდებისთვის იყო 

შექმნილი. ეს კოეფიციენტები გრუნტის მოძრაობის მოდელებისთვის გამოყენებული იყო 

ალბათური სეისმური საშიშროების განსასაზღვრად. მიღებული შედეგები, სეისმური საშიშროების 

რუკების სახით, გვიჩვენებს რომ არსებობს ხარვეზები არსებულ სეისმური საშიშროების რუკებში 

და არსებული ნორმატივები სეისმური საშიშროებისთვის საჭიროებს გადაანგარიშებას. 

6. გამოყვანილი იქნა კერის სხვადასხვა მოდელებისათვის ჰიპრიდ -ემპირიული მოდელი 

საქრთველოს ტერიტრიისათვის, სადაც ე.წ. მასპინძელი იყო შეცოცოებიტი მექანიზმებისათვის 

ირანის მიწისძვრის მონაცემები ხოლო ნაწევისტიპის მექნიზმებისათვის თურქეთის 

მიწისძვრისმონაცემები. საბოლოოდ პიკური და სპექტრალური აცქარებებისატვის მიღებული იქნა 

საკალიბრო კოეფიციენტებო, რომლიტაც მოხდება გლობალური პროგნზირებადი განტოლებების 
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ნორმირება საქართველოს ტერიტორიისათვის. 

7. განხილულია სავარუდო მოწყვლადობის მოდელები საქართველოს შენობა- ნაგებობისთვის და 

განსაზღვრულია სეისმური სასიშროება და სეისმური რისკი რამდენიმე ტიპის შენობისთვის. 

8. განხილულია არსებული პრობლემები სეისმური საშიროების და ზოგადად კატასტროფების 

მონაცემეთა ბაზაში. დასახულია გზები მულტი-გეოფიზიკური ქსელის ოპტიმალური 

განვითარებისთვის. 

 
IV. 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტისა და გრანტების გარეშე  

შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

№ 

შესრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების 

მითითებით 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

დაფინანსების 

წყარო 

(ადგილობრივი 

გრანტი, უცხოური 

გრანტი) 
1. 

 

 

სეისმოპროფილირების 

შედეგების ანალიზი 
ა. გვენცაძე ნ. ყვავაძე 

ვ. არაბიძე 

გ. ჩაგანავა  

ხელშეკრულება 

 
 

 

1. განვლილი წლის განმავლობაში, ქალაქ თბილისში, ხელშეკრულებების თანახმად ჩვენს მიერ 

შესრულდა შემდეგი ტიპის სამუშაოები: ქ. თბილისში, ფონიჭალაში, რუსთავის გზადკეცილის 

მშენებლობასთან დაკავშირებით გეოფიზიკური სამუშაოები სეისმური ჭრილების დასადგენად და 

იგივე ტიპის სამუშაოები ჩატარდა ფონიჭალაში, ფარმაცევტული ქარხნის ტერიტორიაზე 

სეისმური ჭრილების დასადგენად. ჩატარებულმა სეისმურმა და გეოფიზიკურმა კვლევემბა 

გვიჩვენა, რომ ორივე შემთხვევაში საკვლევ ტერიტორიაზე გამოიყო სამი ძირითადი საინჟინრო 

სეისმოლოგიური ელემენტი გარკვეული გეოდინამიკური მახასიათებლებით.  
 

IV. 2. 

№ 

შესრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების 

მითითებით 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

დაფინანსების 

წყარო 

(ადგილობრივი 

გრანტი, უცხოური 

გრანტი) 
1. 

 

 

დომინანტური სიხშირის 

შესწავლა 
ნ. წერეთელი       ა. გვენცაძე 

გ. ჩაგანავა 

ნ. ყვავაძე 

ვ. არაბიძე 

ხელშეკრულება 

 
1. ქ, თბილისში, თავისუფლების მოედანი №7, გუდიაშვილის ქუჩა №2 და გუდიაშვილის ჩიხში,   7-

ვარსკვლავიანი სასტუმრო-კომპლექსის სამშენებლო ტერიტორიაზე ჩატარდა გეოფიზიკური 

კვლევები,  განისაზღვრა ვიბრაციის დონის ნორმატიულ მნიშვნელობებთან  შესაბამისობა და 

ვიბრაციის გავლენა რუსთაველის №1 -ში მდებარე შენობაზე. 

 

დამატებითი ნაწილი 
 

მეცნიერ თანამშრომელი ა. გვენცაძე მიწვეული იყო როგორც GIS-ის ექსპერტი შპს „გეოპროექტ“-

მიერ, სადაც მან შეასრულა შემდეგი ტიპის სამუშაოები: 1) სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო 



 31 

ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“-ს ტენდერის საფუძველზე ჩატარდა გეოდეზიური 

კვლევა დუშეთის მუნიციპალიტეტის, სოფ.  წინამძღვრიანთკარის პროფესიული სასწავლებლის 

ტერიტორიაზე; 2) ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტენდერის საფუძველზე ჩატარდა, ლაგოდეხის 

მუნიციპალიტეტის სოფ. აფენში შიდა სასოფლო გზის ასფალტის საფარით მოწყობის სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურება, გზის ტახეომეტრიული აგეგმვა (ტოპოგრაფიული 

რუკის მომზადება). სავალი ნაწილის არსებული საგზაო სამოსის კონსტრუქციის გამოკვლევა 

(გეოლოგიური ჭრილები). 
 

ტრენინგები: 
 

1. 14-17 აპრილი, 2015 წელი - GEM მიწისძვრის გლობალური მოდელის სამუშაო სემინარი. ნინო 

წერეთელი, ნინო ყვავაძე. 

2.  1-12 ივნისი, 2015 წელი - განვითარებადი ქვეყნების სასწავლო პროგრამა მიზისძვრების 

ინჟინერიასა და კატასტროფების მენეჯმენტში, ორგანიზებული სტამბოლის ტექნიკური 

უნივერსიტეტის (ITU), იაპონიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტო (JICA), პრემიერ 

მინისტრთან არსებული კატასტროფებისა და საგანგებო სიტუაციების მენეჯმენტის 

პრეზიდენტურა (AFAD) და თურქეთის თანამშრომლობისა და კოორდინაციის სააგენტო (TIKA)-ს 

მიერ. ნინო წერეთელი, ალექსანდრე გვენცაძე, ნინო ყვავაძე. 
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გეოფიზიკური ველების დინამიკისა და გამოთვლითი გეოფიზიკის 

სექტორი. 
 

 samecniero erTeulis xelmZRvaneli 

თეიმურაზ მაჭარაშვილი 

 samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba 

     თეიმურაზ მაჭარაშვილი, ფიზ. მათ მეცნ. დოქტორი (ხელმძღვანელი) 

     ნატალია ჟუკოვი – უფროსი სპეციალისტი 

     ეკატერინე მეფარიძე – მეცნიერ თანამშრომელი 

     ალექსანდრე სბორშჩიკოვი – მეცნიერ თანამშრომელი 

     დიმიტრი ტეფნაძე – მევნიერ თანამშრომელი 

     ზურაბი ჭელიძე - სპეციალისტი 

     ნოდარ ჯავახიშვილი - ლაბორანტი      
    
I. 2. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 wlisaTvis 

dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  
proeqtis 

Semsruleblebi 

1 
 

სეისმური და 

გეოფიზიკური ველების 

დინამიკის სტრუქტურის 

კვლევა. 

თ. მაჭარაშვილი თ. მაჭარაშვილი,  

ნ. ჟუკოვა 

ე. მეფარიძე 

ა. სბორშჩიკოვი  

დ. ტეფნაძე 

ნ. ჯავახიშვილი 
 

კავკასიასა და მიმდებარე ტერიტორიებზე გამოკვლეული იქნა მიწისძვრების განაწილების 

დროითი და სივრცული სკეილინგის თავისებურებანი. მონაცემთა მასივების ანალიზის 

თანამედროვე მეთოდები გამოვიყენეთ მოლოდინის დროსა და მიწისძვრებს სორის მანძილების 

მასივებისათვის ორიგინალურ და დეკლასტერიზებული კატალოგებიდან. სკეილინგური 

მახასიათებლები განისაზღვრა გამოყოფილი სეისმური ენერგიის სხვადასხვა 

მნიშვნელობებისათვის. 

2 
 

გარე ელექტრომაგნიტური 

ზემოქმედებით გამოწვეული 

დინამიკური ცვლილებები 

ლოკალურ სეისმურ 

პროცესში. 

თ. მაჭარაშვილი თ. მაჭარაშვილი,  

ნ. ჟუკოვა 

ე. მეფარიძე 

დ. ტეფნაძე 

ა. სბორშჩიკოვი 
 

 

ელექტრომაგნიტური ზემოქმედების შედეგად მოდელირებული სეისმური პროცესის 

მახასიათებლები განიცდიან როგორც თვისებრივ ისე რაოდენობრივ ცვლილებებს. გარე 

ზეგავლენის ეფექტი განსაკუთრებით ცხადია  კრიტიკულობასთან ახლო მყოფ მდგომარეობაში. 
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3 
 

არათანაბარი ხახუნის  

დინამიკური 

თავისებურებების კვლევა 

ლაბორატორიულ პირობებში. 

თ. მაჭარაშვილი ნ. ჟუკოვა 

ე. მეფარიძე 

ა. სბორშჩიკოვი  

დ. ტეფნაძე 

ნ. ჯავახიშვილი 

 
 

არათანაბარი ხახუნის აკუსტიკური ემისიის, როგორც სეისმური პროცესის მოდელის, კვლევას 

ლაბოტრატორიაში ვაგრძელებთ შეხების სხვადასხვა ზედაპირებისა და მოძრაობის პირობების 

გავლენის კვლევას სტიკ-სლიპის დინამიკურ თავისებურებაზე. 

 
I. 4. saxelmwifo grantiT (rusTavelis fondi) dafinansebული  

samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# 

proeqtis dasaxe-
leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

1. 

დინამიკურად 

ტრიგირირებული 

სეისმურობა – 

დედამიწის ქერქის 

დაძაბული 

მდგომარეობის 

შეფასების ახალი 

მეთოდი: გამოყენება 

მიწისძვრის  

პროგნოზირებისათვის 

რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

თ. ჭელიძე 
 

თ. ჭელიძე 

გ. კობზევი 

ნ. ჟუკოვა 

ე. მეფარიძე 
 

პროექტი გარდამავალია - მთავრდება 2016 წ. დამთავრებულია 6 ეტაპი - დადგენილია, რომ 

ტიპური დინამიკურად ტრიგერირებული ტრემორები კავკასიისა და ჩრდილო თურქეთში არ 

დაიკვირვება. პრაქტიკულად ყველა ძლიერი შორეული მიწისძვრა იწვევს ჭაბურღილებში წყლის 

დონის შესამჩნევ ოსცილაციებს, რომლებიც ძირითადად განივი ან ზედაპირული ტალღებით 

არის განპირობებული. ამავე დროს დადგინდა, რომ ძლიერი შორეული მიწისძვრა ხშირად იწვევს 

დინამიკურად ტრიგერირებულ ლოკალურ სუსტ სეისმურობას (არა ე.წ.ტრემორს). პირველადი 

მონაცემები მოწმობს, რომ ეს დინამიკურად ტრიგერირებული ლოკალური სეისმურობა შესაძლოა 

გამოვლინდეს მხოლოდ სპეციფიკურ ტექტონიკურ ზონებში. მიმდინარეობდა საქართველოს 

ტექტონიკური ზონების ტრემორების და დაძაბულობის ველების მონაცემების შეგროვება, 

კორელაციის შეფასება და აბსტრაქტის შედგენა, თრემორების კატალოგის კომპლექსური 

ქსელების ანალიზი, კომპლექსური ქსელების ანალიზის კომპიუტერული პროგრამის დახვეწა, 

კონფერენციის თეზისების მომზადება და სტიქ-სლიპ მონაცემებზე პროგრამული პაკეტის 

ტესტირება დინამიკურად ტრიგერირებული სეისმურობის ანალიზისათვის. გაუმჯობესდა სტიკ-

სლიპის მოძრაობის ლაბორატორიული დანადგარი, დაიხვეწა მისი მექანიკური ნაწილი. 

სტიკ-სლიპის პროცესის ჩამწერ (დეფორმაციები, აკუსტიკური ემისია) ექსპერიმენტულ 

დანადგარზე სიხშირეების და ინტენსიობის ცვილების დროს ჩატარდა სხვადასხვა ცდები. 

მიმდინარეობდა მიღებული მონაცემთა ბაზის შექმნა და დამუშავება.  
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II. 1. publikaciebi: 
ა) saqarTveloSi 

statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 

T. Chelidze, 

T.Matcharashvili, 

Z.Javakhishvili, N. 

Zhukova, N. 

Jorjiashvili, Ia 

Shengelia, E. 

Mepharidze, Z. 

Chelidze, A. 

Sborshchikovi  
 

 

T. Matcharashvili, 

Z. Tsveraidze, T.  

Chelidze,  M. 

Janiashvili 

Temporal and 

Spatial Variations 

of Scaling Behavior 

of Seismic Process 

in Caucasus, 

Bulletin of the 

Georgian National 

Academy of 

Sciences 

  

In Proc. Int. Conf. 

dedicated to Acad. 

I.Prangishvili's 85 

Anniversary 

 

 

vol. 9, no. 2, 2015, 

pp. 59-64. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

ICT-2015 
 

თბილისი, 

მეცნიერებათა 

აკადემია 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

თბილისი 
 
 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 
 

1. წარმოდგენილ ნაშრომში გამოკვლეულია კავკასიის ტერიტორიაზე 1960-2014 წლებში 

მომხდარი მიწისძვრების განაწილების დროითი და სივრცული სკეილინგის თავისებურებანი.  

მიწისძვრებს მოლოდინის დროებისა და მათი დაშორების მანძილების მონაცემები მიღებულ 

იქნა დეკლასტირიზირებული კატალოგიდან. ასევე დათვლილი იქნა  5 წლის მონაცემების 

სკეილინგის მაჩვენებლები. დაახლოებით 0.5 მნიშვნელობის და ანტიპერსისტენტული 

სკეილინგური ექსპონენტები მიღებული იქნა რეგიონში ძლიერი მიწისძვრების მოხდენის 

პერიოდებისათვის. 

2. ნაშრომში განხილულია ინფორმაციული განზომილებების გამოყენების საკითხი რთული 

დინამიკური პროცესებისათვის. მოცემულია თეორიული პრინციპები და აღწერილია 

პრაქტიკული გამოყენების მაგალითები. გამოკვლევა ჩატარდა სხვადასხვა მასივებზე მათ 

შორის, ტექნიკურ და სამედიცინო  მონაცემთა მასივებზე. კვლევის შედეგები ადასტურებენ 

ინფორმაციული განზომილებების გამოთვლის ეფექტურობას რთული დინამიკური 

პროცესების შესწავლაში. 

 

II. 2. პუბლიკაციები: 
ბ) უცხოეთში 

სტატიები 
 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებუ-

ლის დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

T.Chelidze, T. 

Matcharashvili 

 

Dynamical Patterns in 

seismology.  

in: Recurrence 

2015, DOI: 10.1007/978-

3-319-07155-8-10 

 

Springer 

 

 

51 

 

 



 35 

 

 

 

 

2 
 

 

 

 

 

Teimuraz 

Matcharashvili, 

Tamaz Chelidze, 

Natalia Zhukova 

 

 

Quantfication Analysis, 

Understanding 

Complex Systems, 

 

Assessment of the 

relative ratio of 

correlated and 

uncorrelated waiting 

times in the Southern 

California earthquakes 

catalogue, PHYSICA A:  

 

 

 

  

2015, v. 433, DOI: 

10.1016/j.physa.2015.03.

060 

 

 

 

 

Elsevier 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

1. ნაშრომი ეძღვნება სეისმური პროცესების კვლევაში რეკურენტული რაოდენობრივი ანალიზის 

თანამედროვე მეთოდის გამოყენებას. აღწერილია მეთოდის ძირითადი პრინციპები როგორიცაა 

რეკურენტული დიაგრამების აგება და რეკურენტული დიაგრამებიდან რაოდენობრივი 

მახასიათებლების გამოთვლის გზები. განხილულია რეკურენტული რაოდენობრივი ანალიზის 

პრაქტიკული გამოყენების მაგალითები სეისმური კატალოგიდან აღებულ მონაცემებზე და 

ლაბორატორიული არათანაბარი ხახუნის დროით სერიებზე. 

2. ნაშრომში აღწერილია ახალი მეთოდი, რომელიც სეისმურ კატალოგში კორელირებული და 

არაკორელირებული მოვლენების თანაფარდობის შეფასების საშუალებას იძლევა. მეთოდი 

გამოყენებულია კალიფორნიის მიწისძვრების კატალოგისათვის. აგრეთვე განხილულია 

მეთოდის გამოყენების საკითხი სხვა სეისმურად აქტიური რეგიონებისათვის მათ შორის 

კავკასიისათვის. 

 
 

III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 
 
 
 
 
2 
 

T. Chelidze, T. Matcharashvili, 

V. Abashidze, T. Tsaguria  

 

 

 

 

 

T. Chelidze, T. Matcharashvili, 

V. Abashidze  

 

Analysis of real-time monitoring 

data of large dams  (system 

DAMWATCH) by linear and 

nonlinear methods (package 

DAMTOOL) 

 

 

Analysis of static/low frequency 

strain vibration data of large 

dams  and reservoir induced 

seismicity by linear and 

nonlinear methods 

 

ნაგებობათა საინჟინრო 

უსაფრთხოების  და 

გეოტექნიკური 

მონიტორინგის სისტემები, 25 

.02. 2015, თბილისი  

 

 

Security against Geohazards at 

the major Enguri Hydroelectric 

scheme in Georgia, 

03.11. 2015, თბილისი  

 

1. აღწერილია ენგურის კაშხალზე შექმნილი ზუსტი დახრისმზომების ავტომატური 

ტელემეტრული მონიტორინგის ქსელი (system DAMWATCH) და მონაცემთა 

დამუშავებისათვის განკუთვნილი ახალი პაკეტი (package DAMTOOL), რომელშიც შედის 

დახრების/დეფორმაციების წრფივი და არაწრფივი დამუშავების მეთოდები. ნაჩვენებია, რომ 

დახრების/დეფორმაციების ფონური დროითი მწკვრივიდან გადახრები ნათლად ფიქსირდება 

მოცემული მეთოდებით, რაც შესაძლებლობას იძლევა შემდგომში შეიქმნას ადრეული 
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შეტყობინების სისტემა. 

2. ენგურის კაშხლის დეფორმაციების/ვიბრაციების დროითი მწკვრივების წრფივი და არაწრფივი 

მეთოდებით დამუშავების საფუძველზე ნაჩვებებია, რომ დაბალსიხშირული (0.1-0.001)ჰც 

სიხშირის ვიბრაციების  ანალიზი  სასარგებლოა ნაგებობის სტაბილურობის დასადგენად. ეს 

ფაქტობრივად  დიაგნოსტიკის ახალი მეთოდია. 

 

b) ucxoeTSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

T. Matcharashvili, T. Chelidze,   N. 

Zhukova, E. Mepharidze, A. 

Sborschikov 

 

T. Chelidze,   N. Zhukova, T. 

Matcharashvili, E. Mepharidze, 

 

 

 

 

T. Chelidze,  T. Matcharashvili 

 

 

 

 

 

T. Chelidze, I. Shengelia, N. 

Zhukova, T. Matcharashvili, G. 

Melikadze, G. Kobzev  

Analysis of Time Structure of  

Seismic Process 

 

 

Are there attractors in seismic 

time series? 

 

 

 

 

Analysis of Complexity in 

Seismic Time Series 

 

 

 

 

M9 Tohoku earthquake response 

in Caucasus – possible local 

tremors and hydroseismic effects 

Institute of Geophysics of PAN, 

Warsaw, 5 July 2015 

 

 

26th General Assembly of the 

International Union of Geodesy 

and Geophysics (IUGG), Prague, 

Czech Republic, 22 June –2 July, 

2015 

 

26th General Assembly of the 

International Union of Geodesy 

and Geophysics (IUGG), Prague, 
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1. მოხსენება შეეხებოდა სეისმური პროცესის დინამიკური სტრუქტურის შესწავლაში 

თანამედროვე არაწრფივი ანალიზის მეთოდების გამოყენების საკითხებს. განხილული იქნა 

დროითი სერიების დინამიკური სტრუქტურის კვლევის სხვადასხვა მეთოდის გამოყენების 

მაგალითების კავკასიასა და სხვა სეისმურად აქტიურ რეგიონებში. 

2. სეისმური კატალოგები განიხილება დეტალურად სტატისტიკური ანალიზის მეთოდების 

გამოყენებით, რომლებიც გვიჩვენებენ დამოუკიდებელ და ურთიერთდამოკიდებულ 

მოვლენებს (კლასტერები). ბოლო დროს განიხილება ატრაქტორების ზეგავლენა სეისმურ 

დროით სერიებზე, რაც გვაძლევს დეტერმინირებული ქაოსის მოდელს. მოხსენებაში 

განხილული იქნა თუ როგორი ზეგავლენა აქვს სეისმურ სიჩქარეების დროით სიხშირულ 

მაჩვენებლებს არაწრფივ სტრუქტურაზე კავკასიის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი მანამდე  და 

ძლიერი მიწისძვრების შემდეგ - სპიტაკი (1988) და რაჭა (1991).   

3. მოხსენებში განხილული იქნა სეისმური დროითი სერიების სირთულის ანალიზი. პრაქტიკაზე 

სეისმური მწკვრივები წარმოიდგინება როგორც შემთხვევითი (პუასონის) პროცესი სეისმური 

საშიშროების შეფასება. სეისმური კატალოგები შეიცავენ დამოუკიდებელ და ძლიერად 

კორილირებულ მოვლენებს. შემთხვევითი სტრუქტურის დალაგებისთვის ხდება მოვლენების 

კატალოგებს დეკლასტერიზაცია. სეისმური უწყვეტი ჩანაწერები (სეისმოგრამები) შეიცავენ 

როგორც ძლიერი ასევე სუსტი მოვლენების (მიწისძვრების) ინფორმაციას, როგორიცაა ხმაური 

და დინამიკურად ტრიგირირებულ მოვლენები (ტრემორები).  
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4. აბსტრაქტში განხილული იქნა ძლიერი მიწისძვრის დროს  ტოჰოკუს (M9) წარმოქმნილი 

ტრემორების არსებობა და ჰიდროსეიმური ეფექტი კავკასიის ტერიტორიაზე განლაგებულ 

ჭაბურღილებში. დაკვირვებებით დადგინდა ძლიერი მოვლენის არსებობისას ჭაბურღილებში 

წყლის დონის ვარიაცია. აღნიშნული კვლევის ფარგლებში ჭაბურღილების მონაცემები 

ფიქსირდებოდა ბორჯომის და ქობულეთის მიმდებარე ტერიტორიებზე S, ლიავას და რელეის 

ტალღების გავრცელების დროს. ასეთი მკაფიო დამოკიდებულების შემთხვევაში მიწისძვრების 

კლასიფიკაცია ხდება უფრო სანდო. კვლევაში დაიკვირვებოდა წყლის დონის ცვლილება 

სხვადასხვა ზედაპირული ტალღების გავრცელების დროს. 

 

IV. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetisა da grantebis gareSe  
Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 

IV. 2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 
1 
 

 

გვალვების განმეორებადობის 

კვლევა არაწრფივი 

მეთოდების გამოყენებით   

თ. ჭელიძე ნ. ჟუკოვა 

თ. მაჭარაშვილი 

ევროპის საბჭო 
 

პროექტი გარდამავალია - თბილისის და ათენის ყოველდღიური ტემპერატურული მონაცემების 

ანალიზის საფუძველზე შესწავლილი იქნა პროცესის დინამიკური თავისებურებები. ნაჩვენები 

იქნა რომ დაკვირვების პერიოდში ადგილი ქონდა სხვადასხვაგვარი დინამიკური 

თავისებურებების გამოვლენას მათ შორის იმ პერიოდებში როდესაც აღინიშნებოდა 

ტემპერატურის ზრდის ტენდენცია. 
 

 
 

 

 

 

დედამიწის ფიზიკის და გეომაგნეტიზმის  სექტორი. 
         

სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი   კ.  ქართველიშვილი - ფიზ. მათ. მეცნ. 

დოქტორი - მთ. მეცნ. თან. 

 

სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა:                                 

        კ.  ქართველიშვილი - ფიზ. მათ. მეცნ. დოქტორი - მთ. მეცნ. თან. 

        გ. ბერიშვილი - აკად. დოქტორი - უფრ. მეცნ. თან. 

        ნ. მებაღიშვილი - აკად. დოქტორი -  მეცნ. თან. 

 ს.ღონღაძე - აკად. დოქტორი - უფრ. მეცნ. თან.                      

        მ. ნიკოლაიშვილი - აკად. დოქტორი - მეცნ. თან. 

        თ. ქირია  - პროგრამირება და კომპიუტერული 

            უზრუნველყოფა - წამყვანი სპეციალისტი. 

         გ. ქართველიშვილი - უფრ. ლაბორანტი. 
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I.  

II. 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2015          

წლისათვის დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი 

პროექტები 

№ 

შესრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების 

მითითებით 

პროექტის ხელმძღვანელი  პროექტის შემსრულებლები 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

მიმოქცევითი   

დეფორმაციები დედამიწის 

მყარ    ტანში 

 

მიწისქვეშა ობსერვატორიის 

უნიკალური ვერტიკალური 

ექსტენზომეტრით 

დარეგისტრირებული (1984–

1986წწ) დედამიწის 

მიმოქცევითი დეფორმაციები 

 

ვერტიკალურ  ექსტენზო-

მეტრზე მეტეოროლოგიური 

ფაქტორების კვლევა 

 

 

საქართველოს ტერიტორიაზე 

არსებული ძლიერი ლოკალუ-

რი   მაგნიტური ანომალიების 

კვლევების      შედეგების                                                                         

გამოყენება   ბუნებრივი 

მაგნიტოთერაპიული 

კურორტის მოდელის  

შემოთავაზების მიზნით  

კ. ქართველიშვილი 

           

 

 

 

  კ. ქართველიშვილი 

 

 

 

 

   

 კ.ქართველიშვილი 

 

 

    

 

კ. ქართველიშვილი    

კ. ქართველიშვილი 

გ. ქართველიშვილი 

მ. ნიკოლაიშვილი 

 

 

კ. ქართველიშვილი 

გ. ქართველიშვილი 

 

 

 

 

კ. ქართველიშვილი 

გ. ქართველიშვილი 

 

 

    

კ. ქართველიშვილი 

გ. ბერიშვილი 

ნ. მებაღიშვილი 

მ. ნიკოლაიშვილი 

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგები:  

 საანგარიშო პერიოდში წარმოებდა კვარცის ვერტიკალური ექსტენზომეტრით    1984-1986 წლებში 

თბილისში მიღებული უწყვეტი დაკვირვებითი მასალების კვლევა. ჰარმონიული ანალიზის 

თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით განსაზღვრულია მიმოქცევითი ცხრა ძირითადი ტალღის 

ამპლიტუდები. ამ მონაცემებით გამოთვლილია ვერტიკალური მიმოქცევითი ფაქტორის    , 

გარემომცველი ქანების პუასონის კოეფიციენტის   და ლიავას მეოთხე რიცხვის f -ის რიცხვითი 

მნიშვნელობები.                                                            

შესწავლილია ატმოსფერული წნევის ფლუქტუაციებით გამოწვეული ვერტიკალური 

ექსტენზომეტრით დარეგისტრირებული დეფორმაციები. 

   გრძელდებოდა კვლევები ბუნებრივი მაგნიტოთერაპიული კურორტ ურეკის და     სოფ. აცანას 

ლოკალური ინტენსიური გეომაგნიტური ანომალიების ფაქიზი სტრუქტურის შესასწავლად; რაც 

მნიშვნელოვანია მაგნიტური ტერენკურების და ბუნებრივი მაგნიტოთერაპიული კურორტის 

მოდელის შესაქმნელად. 

ამ მიზნით საანგარიშო წლის სექტემბერში ჩატარდა უახლესი მაგნიტომეტრ Geometrics -ის 
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გამოყენებით ექსპედიცია. დეტალურად იქნა შესწავლილი კურორტ ურეკში არსებული ოთხი 

ბორცვის მაგნიტური ველი (თითოეულ ბორცვზე ხუთმეტრიანი ბიჯით). განმეორებით იქნა 

გაზომილი ურეკში პლაჟის ზონაში სანაპიროს პარალელურად ყოველ 10 მეტრში მაგნიტური 

ინდუქციის სრული T ვექტორის რიცხვითი მნიშვნელობები, 0,1 ɣ-სიზუსტით, რაც აგრეთვე 

მნიშვნელოვანია კურორტის გეოფიზიკური პასპორტის შესადგენად.  

    

  

№ 

შესრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  
პროექტის შემსრულებლები 

1 

 

 

 

 

 

2 

 მყარ დედამიწაში მიმოქცევითი 

მოვლენების კვლევა თბილისის 

მიწისქვეშა ობსერვატორიაში 

უწყვეტი დაკვირვებებით 

მიღებული მონაცემების 

მიხედვით.  

 

საქართველოს ტერიტორიაზე  

არსებული ლოკალური 

მაგნიტური ანომალიების 

კომპლექსური კვლევა ადამიანზე 

მათი ზემოქმედების 

თვალსაზრისით. 

კ. ქართველიშვილი 

 

 

 

 

 

 

კ. ქართველიშვილი 

კ. ქართველიშვილი 

გ. ქართველიშვილი 

მ. ნიკოლაიშვილი 

 

 

 

 

კ. ქართველიშვილი   

გ. ბერიშვილი 

ნ. მებაღიშვილი  

მ.ნიკოლაიშვილი                          

 
 გეოფიზიკა მრავალდარგობრივი მეცნიერებაა, იგი მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში დედამიწის 

შემსწავლელ მეცნიერებათა შორის პრიორიტეტულად ითვლება. ვითარდება რა, თეორიული და 

ტექნიკურ-მეთოდოლოგიური თვალსაზრისით უჩვეულოდ სწრაფად, მას დედამიწის 

შემსწავლელ ძირითად მომავლის მეცნიერებად მიიჩნევენ. მისი ,,ყოფნა-არყოფნის“ საკითხი 

არსად არ ისმის, მით უმეტეს ჩვენთან არ უნდა დაისვას. აქედან გამომდინარე, ამ მეცნიერების 

დანაწევრება რაიმე  პრინციპით არაკომპეტენტურ უწყებების, თუნდაც სასწავლო 

უნივერსიტეტების მიხედვით იქნება მისი დაკნინების ფაქტორი. გეოფიზიკური ველები 

(გრავიტაციული, მაგნიტური, მთვარისა და მზის გავლენით გამოწვეული მიმოქცევითი, 

დეფორმაციული და სხვ.) აისახებიან ობსერვატორიულად დაკვირვებულ მასალებში სხვადასხვა 

ინტენსივობითა და ნიშნით. სამწუხაროდ, ასეთი დაკვირვებები წარმოადგენენ იშვიათობას. ამ 

თვალსაზრისით გასათვალისწინებელია ის გარემოებაც, რომ საქართველოში გლობალურ და 

ლოკალურ გეოფიზიკურ ველების შესწავლას საუკუნენახევრის ტრადიცია აქვს. ასე მაგალითად, 

გეომაგნიტური დაკვირვებები დაწყებულია X1X საუკუნის მეორე ნახევრიდან; მიწისძვრებზე 

დაკვირვებები თბილისის ფიზიკურ ობსერვატორიაში -1899 წლიდან; 1960-იანი წლებიდან კი 

თბილისის მიწისქვეშა საერთაშორისო მიმოქცევით ობსერვატორიაში მრავალპროფილიანი 

უწყვეტი გრავიმეტრიული, დახრმზომითი, ექსტენზომეტრიული და გეოდეზიური დაკვირვებები 

მიმდინარეობდა. უკანასკნელი ნახევარსაუკუნოვანი ინტენსიური ობსერვატორიული მუშაობის 

შედეგად გეოფიზიკის ზემოთხსენებულ დარგებში მოპოვებულია  მნიშვნელოვანი მოცულობის, 

უმთავრესად ინფორმაციული ფაქტობრივი მასალა. ასე მაგალითად, 1960-2010 წლებში თბილისის 

საერთაშორისო მიწისქვეშა მიმოქცევით ობსერვატორიაში მიღებულია უწყვეტი გრავიმეტრიული, 



 40 

 

 

I. 3. სახელმწიფო გრანტით (რუსთაველის ფონდი) დაფინანსებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

№ პროექტის დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელ

ი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

1 

 

 

 
 

საქართველოს რიონ-მტკვრის 

დეპრესიის და შავი ზღვის 

აღმოსავლეთ სექტორის სიღრმული 

გეოლოგიური 2/3D მოდელირება, გაზ-

ნავთობზე პროგნოზული შეფასება 

გეოლოგიურ- გეოფიზიკური 

მეთოდებით და ღრმა ჭაბურღილების 

მონაცემებით. 

შოთა 

რუსთაველის 

ფონდი 

ღონღაძე 

სვეტლანა 

ღონღაძე ს. 

ქირია ჯ. 

იავოლოვსკაია ო. 

ადიკაშვილი ლ. 

გამყრელიძე დ. 

ქირია თ. 

სეისმომეტრიული მეთოდები, როგორც ცნობილია  გეოფიზიკის მეთოდებს შორის ყველაზე 

უფრო მაღალი გეოლოგიური ეფექტიანობით ხასიათდება სტრუქტურული აგებულების და 

დახრმზომითი და ექსტენზომეტრული უმაღლესი ხარისხის და დონის უნიკალური 

დაკვირვებითი მასალები, რომელთა სრული ანალიზი და განზოგადება (თუ არ ჩავთვლით 

ცალკეულ საკითხებზე სტატიებისა და მონოგრაფიების სახით), როგორც გლობალური 

გრავიტაციული ველის ცვლილებების, ისე რეგიონალური გეოფიზიკური და გეოეკოლოგიური 

პრობლემატიკის მიმართულებით არ მომხდარა. გარდა ამისა, სექტორის არქივში არსებობს 

თბილისის ფიზიკურ ობსერვატორიაში 1899-1916 წლებში რებერ-ელერტის სამკომპონენტიანი 

დახრისმზომით მიღებული უწყვეტი რეგისტროგრამები, რომელთა მონაცემების შედარება და 

ანალიზი თანამედროვე ანალოგიურ მონაცემებთან დიდ ინტერესს იწვევს. საანგარიშო პერიოდში 

წარმოებდა თბილისის მიმოქცევით ობსერვატორიაში ადრეულ წლებში ვერტიკალური 

ექსტენზომეტრით მიღებული უწყვეტი მონიტორინგის მონაცემების კომპლექსური კვლევა; 

შეისწავლებოდა ატმოსფერული წნევის ლოკალური ფლუქტუაციებით გამოწვეული 

ექსტენზომეტრით დარეგისტრირებული დეფორმაციები. (იხ. სტატიები). 

1. ხელოვნურ მაგნიტოთერაპიას ფართო გამოყენება აქვს მთელ მსოფლიოში. უკანასკნელი 30 წლის 

განმავლობაში ჩატარებული კვლევებით დადგენილია, რომ დაბალი სიხშირის (0,1-10 ჰერცი) და 

დაბალი ინტენსივობის (10ˉ⁵ - 10ˉ³ტესლა) მ    აგნიტურ ველებს ფიზიოთერაპიული ეფექტი 

გააჩნიათ, რაც მაგნიტოთერაპიის ბაზისური, ტრადიციულ – არაინვაზიური მეთოდის 

საფუძველს წარმოადგენს. 

საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე დაიკვირვება გეომაგნიტური ველის, როგორც 

რეგიონალური, ასევე ლოკალური მაგნიტური ანომალიები. ძლიერი ლოკალური მაგნიტური 

ანომალიები მნიშვნელოვან გავლენას ახდენენ გარემოზე, განსაკუთრებით ცოცხალ 

ორგანიზმებზე.  სამეცნიერო ინტერესებიდან გამომდინარე, საჭიროა გურიის რეგიონალურ 

მაგნიტურ ანომალიაში შემავალი ინტენსიური ლოკალური ანომალიების დეტალური 

მაგნიტური და ელექტრომეტრული კვლევა, რათა შეიქმნას სამეცნიერო საკვლევი პოლიგონი, 

შემუშავდეს გეომაგნიტური კვლევების სრულყოფილი მეთოდიკა, შედგენილ იქნას შესაბამისი 

დეტალური მაგნიტური რუკები. აღნიშნული კვლევები საშუალებას მოგვცემს დავაზუსტოთ ამ 

ტერიტორიაზე კოსმოსური ამინდის ძირითადი ელემენტის - გეომაგნიტური ველის 

ვარიაციების ლოკალური ბიოსამედიცინო ეფექტების თავისებურებები ბუნებრივი 

მაგნიტოთერაპიული კურორტის ბაზისური მოდელის ორგანიზების მიზნით. 
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ნივთიერი შემადგენლობის დადგენის თვალსაზრისით. Aაქედან გამომდინარე, საჭიროდ 

მივიჩნიეთ გადაგვემუშავებია და ხელახალი ინტერპრეტაცია მოგვეხდინა არსებული 

გარდატეხილი ტალღების კორელციის მეთოდის (გტკმ) და სიღრმითი სეისმური ზონდირების 

(სსზ) მასალებისა, უახლოესი მეთოდებით და კომპიუტერული პროგრამული  უზრუნველყოფით, 

რაც საველე სამუშაოების პერიოდში არ იყო შესრულებული და ვერც იქნებოდა. ფიზიკური 

მოცულობით აღნიშნული მასალები ითვლის: გტკმ- 73 პროფილს, დაახლოვებით-3500კმ, ხოლო 

სსზ პროფილთა რაოდენოდბა უდრის ექვსს, ხოლო მათი მეტრაჟი 2000 კილომეტრამდეა. მესამე 

წელია, რაც სამუშაოები მიმდინარეობს. 

მიმდინარე წელს შესრულდა გტკმ მასალების ტომოგრაფიული დამუშავება, ძირითადად 

კანადური ფირმის პროგრამული უზრუველყოფით, ხოლო კონტროლის თვალსაზრისით 

გამოყენებული იქნა კიდევ ორი უცხოური პროგრამა. აღნიშნულ პროფილებზე აგებულია 

გეომეტრიული სეისმური ჭრილები და მათ საფუძველზე სტრუქტურული რუკები ფუნდამენტის 

ჰორიზონტზე. ტომოგრაფიის საშუალებით აგებულია სტრუქტურული რუკები ექვს სხვადასხვა 

სიჩქარულ ჰორიზონტზე. 

მიმდინარეობს მიღებული მასალების გეოლოგიური ინტერპრეტაცია, რაც აქ მარტივად ვერ 

წარმოდგინდება. მოსალოდნელია, სიღრმული გეოლოგიური აგებულების თვალსაზრისით ბევრი 

სიახლე, ზოგი რამ დაზუსტდება კიდეც. 

  

 II. 1. პუბლიკაციები: 

    

 სტატიები 

№ ავტორი/ ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებუ-

ლის დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებ

ის 

რაოდენ

ო-ბა 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

კ.ქართველიშვილი 

გ.ქართველიშვილი 

მ.ნიკოლაიშვილი 

 

 

 

 

 

 

კ. ქართველიშვილი   

გ.ქართველიშვილი               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კ.ქართველიშვილი 

გ.ქართველიშვილი 

დედამიწის 

მიმოქცევითი   

დეფორმაციების 

შესწავლა თბილისში 

მ. ნოდიას სახ. 

გეოფიზიკის 

ინსტიტუტის 

შრომების კრებული  

 

თბილისში         

ვერტიკალური 

ექსტენზომეტრით 

მიღებული 

დეფორმაციების 

შედეგები  

მ. ნოდიას სახ. 

გეოფიზიკის 

ინსტიტუტის 

შრომების კრებული  

 

დაკვირვებები                                                           

ატმოსფერული           

წნევის ცვლილებებით 

გამოწვეულ 

მზად არის 

გამოსაცემად 

ტ. LXVI-თვის 

 

 

 

 

 

 

 

მზად არის 

გამოსაცემად 

ტ. LXVI-თვის 

 

 

 

 

 

 

 

 

მზად არის 

გამოსაცემად 

 ტ. LXVI-თვის 

 

თსუ-ს  

გამომცემლობა 

 

 

 

 

 

 

 

თსუ-ს  

გამომცემლობა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თსუ-ს  

გამომცემლობა 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
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დედამიწის 

ზედაპირის 

დეფორმაციებზე 

მ.ნოდიას სახ. 

გეოფიზიკის 

ინსტიტუტის 

შრომების კრებული  

  

 

 

 

 

1 წარმოდგენილია კვარცის ვერტიკალური ექსტენზომეტრით თბილისში წარმოებული 

დაკვირვებული მასალის ჰარმონიული ანალიზის შედეგები. განსაზღვრულია ცხრა  

ძირითადი მიმოქცევითი  ტალღის ამპლიტუდა, გამოთვლილია ვერტიკალური 

მიმოქცევითი ფაქტორის   , გარემომცველი ქანების პუასონის    კოეფიციენტის     და  

ლიავას  მეოთხე     რიცხვის f –ის მნიშვნელობები. 

2 შესწავლილია ვერტიკალური ექსტენზომეტრით რეგისტრირებული არამიმოქცევითი 

დეფორმაციების   კავშირი   ატმოსფერული წნევის ცვლილებებთან. დადგენილია, 

რომ ატმოსფერული წნევის ცვლილებებით გამოწვეული დეფორმაციები შეიძლება   

გაიზომოს დიდი მანძილებით (500 კმ და მეტი)  დაშორებულ პუნქტში. 

განსაზღვრულია ვერტიკალური ექსტენზომეტრის ე.წ. ბარული კოეფიციენტი. 

შეფასებულია ატმოსფერული წნევის   ცვლილებების   გავლენა  მიმოქცევით 

ტალღებზე. 
 

3 შესწავლილია ვერტიკალური ექსტენზომეტრით რეგისტრირებული არამიმოქცევითი 

დეფორმაციების   კავშირი   ატმოსფერული წნევის ცვლილებებთან. დადგენილია, 

რომ ატმოსფერული წნევის ცვლილებებით გამოწვეული დეფორმაციები შეიძლება   

გაიზომოს დიდი მანძილებით (500 კმ და მეტი)  დაშორებულ პუნქტში. 

განსაზღვრულია ვერტიკალური ექსტენზომეტრის ე.წ. ბარული კოეფიციენტი. 

შეფასებულია ატმოსფერული წნევის   ცვლილებების   გავლენა  მიმოქცევით 

ტალღებზე.  
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ატმოსფეროს ფიზიკის სექტორი 

 samecniero erTeulis xelmZRvaneli: ფიზ.-მათ. მეცნ. დოქტორი, ავთანდილ 

ამირანაშვილი 
 samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba  

G  მეცნ. Dდოქტორები:ა. გველესიანი, ჯ. ხარჩილავა  

      მეცნ. აკად. დოქორები: ვ. ჩიხლაძე, თ. ბლიაძე, მ. დევიძე, დ. კირკიტაძე,  

      ნ. ჭიაბრიშვილი, ხ. ჩარგაზია, ს. ბურჯანაძე. 

 

ა.ჭანკვეტაძე, გ.ჩხაიძე, გ.ნიკიფოროვი, ტ. ბერიშვილი, ვ. ბანეთაშვილი,  

გ. ხურციძე  
 

III. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi  

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  
proeqtis 

Semsruleblebi 

1 
 

საქართველოში ბუნებრივი და 

ანთროპოგენური ატმოსფერული 

მახასიათებლების და 

მოვლენების კვლევა უსაფრთხო 

ეკოსისტემების შექმნის და 

ეკონომიკის მდგრადი 

განვითარების ხელშეწყობის 

მიზნით (2014-2023 წწ.) 

 

 

 

ა. ამირანაშვილი 
 

გველესიანი ა., ჩიხლაძე ვ.,  

ხარჩილავა ჯ.  ბლიაძე თ.,  

დევიძე მ., კირკიტაძე დ., 

ჩარგაზია ხ., ბურჯანაძე ს., 

ჭიაბრიშვილი ნ., ჭანკვეტაძე ა.,   

ჩხაიძე გ., ნიკიფოროვი გ., 

ბერიშვილი ტ., ბანეთაშვილი ვ., 

ხურციძე გ.  

 
 

 

 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  
proeqtis 

Semsruleblebi 

2 
 

ქალაქ თბილისში და 

საქართველოს სხვა რეგიონებში 

მიწისპირა ოზონის, აზოტის,  

გოგირდის და ნახშირბადის 

ჟანგეულების, აეროზოლების 

წონითი კონცენტრაციის, 

სუბმიკრონული  აეროზოლების 

შემცველობის, მსუბუქი იონების 

კონცენტრაციის, სტანდარტული 

მეტეოროლოგიური 

ა. ამირანაშვილი 
 

ამირანაშვილი ა., ხარჩილავა ჯ.  

ბლიაძე თ.,  კირკიტაძე დ., 

ჩიხლაძე ვ.,  ჭიაბრიშვილი ნ., 

ჩხაიძე გ., ნიკიფოროვი გ., 

ბერიშვილი ტ., ბანეთაშვილი ვ., 

ხურციძე გ. 
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პარამეტრების (ტემპერატურა, 

წნევა, ჰაერის ტენიანობა, ქარის 

სიჩქარე და მიმართულება), მზის 

პირდაპირი და ჯამური 

რადიაციის, ატმოსფეროს 

აეროზოლური ოპტიკური 

სისქის, ხილვადობის, ჰაერის 

ბუნებრივი რადიოაქტიურობის 

(რადონი და ნიადაგის გამა-

გამოსხივება), ელჭექების 

აქტივობის, გეომაგნიტური 

ველის, დედამიწის 

მიმოქცევების, გალაქტიკური 

კოსმოსური სხივების 

ინტენსივობის კომპლექსური 

სტაციონარული და სამარშრუტო 

მონიტორინგი (გაზომვები,  

მონაცემების მიმდინარე 

ანალიზი, მონაცემების 

ელექტრონული ბაზა) 2014-2023 

წწ. 
 
 

2015 წ. გაგრძელდა მიწისპირა ოზონის კონცენტრაციის, რადონის და  მსუბუქი იონების შემცველობის, მზის 

პირდაპირი და ჯამური რადიაციის, სტანდარტული მეტეოროლოგიური პარამეტრების (ჰაერის 

ტემპერატურა და ტენიანობა, ატმოსფეროს წნევა, ქარის სიჩქარე და მიმართულება, ხილვადობა და სხვა) 

კომპლექსური მონიტორინგი, არსებული მონაცემების დამუშავება და ანალიზი. 
 

 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  
proeqtis 

Semsruleblebi 

3 
 

კახეთში სეტყვასთან ბრძოლის  

სამსახურის აღდგენა – 2015 წ. 

ეტაპი 

 

ა. ამირანაშვილი 
 

ამირანაშვილი ა., ჩიხლაძე ვ.,  

ჩარგაზია ხ., ბანეთაშვილი ვ., 

ხურციძე გ., ჯავახიშვილი ნ., 

ცხვედიაშვილი გ. 
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           2015 წ. 28 მაისს სამხედრო სამეცნიერო–ტექნიკურ ცენტრ „დელტა“-სთან ერთობლივად კახეთში 

აღდგა სეტყვასთან ბრძოლის  სამსახურის ფუნქციონირება.  

 

 
მეტეოროლოგიური რადიოლოკატორის „Meteor 735CDP10“ მონტაჟი ჭოტორში (სიღნაღის 

მუნიციპალიტეტი) 

 
მეტეოროლოგიური რადიოლოკატორი „Meteor 735CDP10“ 

 
სეტყვასთან ბრძოლის  სამსახურის საკომანდო პუნქტი (ქ. თბილისი) 
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სეტყვის პროცესის რადიოლოკაციური სურათი (ამრეკვლადობა) 22.07.2015. 

 

 
სეტყვის პროცესის რადიოლოკაციური სურათი (სეტყვის მოსვლის ალბათობა) 22.07.2015. 

 
 

სეტყვის პროცესის რადიოლოკაციური სურათი (სეტყვის ზომები) 22.07.2015. 
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სეტყვასაწინააღმდეგო რაკეტა SK-6 

 

 
 

სეტყვასაწინააღმდეგო რაკეტაბი SK-6 კონტეინერებში 

 

 
სეტყვასაწინააღმდეგო რაკეტების SK-6 გამშვები დანადგარი სდ-26 (სტაციონარული ვარიანტი) 

 

 

 
სეტყვასაწინააღმდეგო რაკეტების SK-6 გამშვები დანადგარი (მობილური ვარიანტი, დროებით 

დამონტაჟებული ჯავშანტრანსპორტიორ „დიდგორ”-ზე) 

 

 
 



 48 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

4 
 

 SK-6 ტიპის სეტყვის 

საწინააღმდეგო რაკეტის 

საექსპლუატაციო 

მახასიათებლები. 

სახელმძღვანელო-

სარეკომენდაციო დოკუმენტაცია  

კახეთის რეგიონისათვის. 2015 წ. 

ეტაპი,147 გვ. 

ა. ამირანაშვილი 
 

ამირანაშვილი ა., 

ჩიხლაძე ვ. 

 
 

ჩატარებულია SK-6 ტიპის სეტყვის საწინააღმდეგო რაკეტის საექსპლუატაციო მახასიათებლების 

გათვლები კახეთის რეგიონისათვის (რაკეტის მახასიათებლები, ტრასის აქტიური ნაწილის პროექციის 

სიგრძე H(-6)°C სხავადასხვა დონეებისათვის, სროლის ცხრილები საქ. აერონავიგაციის ზონების მიხედვით, 

სარაკეტო პუნქტებიდან რეაგენტის ჩათესვის ოპტიმალური ფართობები, დასაცავ ტერიტორიაზე რეაგენტის 

შეტანის ოპტიმალური ჰორიზონტალური პროექციების სტატისტიკური მახასიათებლები,  რეაგენტის 

დოზირების სარეკომენდაციო ცხრილი . 

გათვლები ჩატარებულია სარაკეტო პუნქტების ზღვის დონიდან  0.25, 0.35, 0.45, 0.55, 0.65, 0.75, 0.85, 0.95, 

1.27, 1.39 და 1.78 კმ სიმაღლეზე განლაგებისას და გაშვების 55°, 60°, 65°, 70°, 75° და 80° ვერტიკალური 

კუთხით, ზღვის დონიდან 3.0-დან 6.0 კმ-დე H(-6)°C იზოთერმის სიმაღლის დონეებისათვის 0,2 კმ ბიჯით 

(სულ 16 დონე). 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

5 
 

ტურბულენტური კავიტაციის 

თეორიის მოდელის დამუშავება 

მათემატიკური მოდელირების 

გზით 

(ეტაპი) 

გველესიანი ა. 
 

 

გველესიანი ა., 

 ბურჯანაძე ს. 
 

 
 

M შემოთავაზებულია მეზომასშტაბური გრიგალების სისტემების თეორიაში სპექტრალური ფუნქციის 

სიმკვრივის ხარისხის მაჩვენებლის ცვლილების დიაპაზონი ინერციულ და ბლანტ გარემოში. 

მოძებნილია კავიტაციის რეჟიმის გამოვლინება სითხის დინებისათვის მისი დუღილის დროს.    

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  
proeqtis 

Semsruleblebi 

6 
 

ერთგანზომილებიანი 

ვერტიკალური კონვექციის 

მოდელირება ორფაზოვანი 

მრავალკომპონენტიანი 

დინებების სხვადასხვა 

გეოფიზიკურ არეებში 

(ეტაპი) 

გველესიანი ა. 
 

 

 

გველესიანი ა., 

 ჭიაბრიშვილი ნ. 
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 გამოვლენილია ბუშტოვანი დუღილის პროცესების თეორიული კონცეფციების ექსპერიმენტულ 

დზუსტება. კერძოდ მიღებულია ექსპერიმენტული  უნივერსალური მრუდები, რომლებიც აღწერენ 

ბუშტოვანი (მიკრო და მაკრო ზომის) რეჟიმების ტემპერატურის ცვლილების დროის მომენტის და 

წყალხსნარის სიმკვრივის ტემპერატურასთან და ენტროპიასთან კავშირს. ანალოგიური მეზომასშტაბური 

გრიგალები აღმოჩენილია მზის და დედამიწის ზემო ატმოსფეროს ფენებში. 

 
I. 3. saxelmwifo grantiT (rusTavelis fondi) dafinansebული  

samecniero-kvleviTi proeqtebi 
 

# proeqtis dasaxe-
leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

 
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

ელექტრომაგნიტური 

ამინდის შემქმნელი 

უდს ტალღური  

სტრუქტურების 

გენერაცია,  

ინტენსიფიკაცია და  

ურთიერთტრანსფორ-

მაცია  წანაცვლებითი 

დინებებით მართულ 

იონოსფეროში 
 (2013-2016) 

შ. რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდი. 

პროექტი ხორციელდება 

ი. ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში 

(ი. ვეკუას სახელობის 

გამოყენებითი 

მათემატიკის ინსტიტუტსა 

და მ. ნოდიას 

გეოფიზიკის 

ინსტიტუტში) 

 

 

 

 

ო. ხარშილაძე 

 

 

 

ო. ხარშილაძე, 

ხ. ჩარგაზია, 

ნ. დიხამინჯია,  

რ. ჭანიშვილი 

თეორიულად შესწავლილია არაერთგვაროვანი ფონური ქარებით მართულ იონოსფეროში  ზონალური 

დინების გენერაცია. მიღებულია ჩარნი-ობუხოვის ტიპის განზოგადოებული განტოლება, რომელიც აღწერს 

ხუთი სხვადასხვა მასშტაბის მქონე მოდების არაწრფივ ურთიერთქმედებას: პირველადი, შედარებით 

მოკლეტალღოვანი ულტრადაბალი სიხშირის დამაგნიტებული როსბის ტიპის ტალღა, ორი სატელიტი, 

გრძელტალღოვანი ზონალური მოდა და ფონური წანაცვლებითი დინება (არაერთგვაროვანი ქარი). 

შესწავლილია არაწრფივი (სკალარული და ვექტორული) ეფექტების როლი სასრული ამპლიტუდის მქონე 

დამაგნიტებული როსბის ტიპის ტალღების მიერ დიდმასშტაბიანი ზონალური დინებების ფორმირებაში 

დისიპაციურ იონოსფეროში. შესაბამისი განტოლებათა სისტემის თეორიული ანალიზის საფუძველზე 

შეშფოთებათა ამპლიტუდებისათვის (საკუთარი რიცხვებისათვის განზოგადოებული ამოცანა) გამოვლენილ 

იქნა შედარებით მცირე მასშტაბიანი ულტრა დაბალი სიხშირის დამაგნიტებული როსბის ტალღიდან და 

ფონური ქარებიდან ენერგიის დიდმასშტაბიან ზონალურ დინებებში გადაქაჩვის ახალი თავისებურებები 

და ხუთტალღოვანი კოლექტიური აქტივობის არაწრფივი თვითორგანიზაციის მოვლენა იონოსფერულ 

გარემოში. ძონალური დინების გენერაცია განპირობებულია სასრულ ამპლიტუდიანი დამაგნიტებული 

როსბის ტალღის რეინოლდსის ძაბვით და ფონური წანაცვლებითი დინების ზემოქმედებით. 

 

 

 

# 

proeqtis dasaxe-
leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

2 გეო-არქეოლოგია შოთა რუსთაველის მარინა დევიძე 1. ქუთელია გურამ 
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საქართველოში და 

საუკუნეებრივი 

გეომაგნიტური ვარიაციის 

მრუდის გაუმჯობესება 

კავკასიის რეგიონასათვის 

დედამიწის 

შემსწავლელი 

მეცნიერებები და 

გარემო 

სახელობის ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

2. ხახუტაიშვილი ნანა 

3. ქამადაძე კახაბერ 

არქეომაგნიტური დათარიღების ტექნიკა დღეისათვის ფართოდ გამოიყენება, როგორც 

არქეოლოგიური კვლების ჩვეული ინსტრუმენტი. ის მოიცავს მეთოდების მთელ რიგს და მათ შორის 

ყველაზე ხელსაყრელის შერჩევა დამოკიდებულია ისეთ ფაქტორებზე, როგორიცაა საკვლევი მასალის 

ტიპოლოგია, მდგომარეობა, ასაკი და გაზომვის სიზუსტე. 

 უკანასკნელი ათწლეულის განმავლობაში არქეომაგნეტიზმმა დიდ პროგრესს მიაღწია 

ვულკანური ლავების, არქეოლოგიური ობიექტების დათარიღების თვალსაზრისით. აბსოლუტური 

ასაკის დადგენის შესაძლებლობა დამოკიდებულია, ძირითადად იმაზე, თუ რამდენად შესწავლილია ამ 

ტერიტორიაზე დედამიწის მაგნიტური ველის ცვლილება წარსულში, აგრეთვე დეტალური და უტყუარი 

მრუდების არსებობაზე. დღეს ზუსტად დათარიღებულ დაუზიანებელ გამომწვარ არქეოლოგიურ 

ობიექტებსა და ვულკანურ ლავებზე არქეომაგნიტური და პალეომაგნიტური კვლევების ჩატარება 

აუცილებელია და გვეხმარება ცოდნის გაღრმავებაში ისტორიული  გეომაგნიტური ველის დინამიკის 

შესახებ. 

მოცემული პროექტის მიზანია არქეომაგნიტური კვლევების განახლება საქართველოს 

ტერიტორიაზე, რათა ხელი შეუწყოს  კავკასიასა და ხმელთაშუაზღვის მიმდებარე ტერიტორიებისათვის 

უკანასკნელი 8000 წლის პერიოდისათვის  საუკუნეებრივი  გეომაგნიტური ვარიაციის მრუდის  (GSVC) 

აგებას.  

2015 წელს პროექტის ძირითადი ამოცანა იყო შემდეგი:  

1. აჭარის და კახეთის რეგიონებში დაწყებული არქეომაგნიტური კვლევის გაგრძელება. 

2. სამხრეთ საქართველოს ვულკანურ ლავებზე პალეომაგნიტური კვლევის გაგრძელება. 

აჭარის რეგიონში არქეოლოგ ნ. ხახუტაიშვილის მიერ მოხდა ახალი ანტიკური მეტალურგიული 

ზონების აღმოჩენა, მოხდა მათი წინასწარი შესწავლა. დაგეგმილია ამ ტერიტორიაზე არა მარტო 

არქეომაგნიტური კვლევის ჩატარება, არამედ არქეოგეოფიზიკური კვლევებისაც, რაც საშუალებას 

მოგვცემს ახალი არქეოლოგიური უბნების აღმოჩენისა.  

 კახეთის რეგიონში არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილია ახალი მეტალურგიული 

კერები. გათხრების დამთავრების შემდეგ ავიღებთ ნიმუშებს არქეომაგნიტური დათარიღებისათვის, 

ხოლო მაგნიტური ინტენსიობის საკვლევად უკვე გავაგზავნეთ ნიმუშების მეხიკოს უნივერსიტეტის 

არქეომაგნიტურ ლაბორატორიაში, პროფ. ავთანდილ გოგიჩაიშვილი. 

ჩვენი პროექტის მონაწილეთა და მეხიკოს უნივერსიტეტის მეცნიერთა მიერ უკვე 

დამუშავებულია ახალი 67 არქეოლოგიური ნიმუში, მიმდინარეობს ამ მონაცემების დატანა 

საუკუნეებრივი  გეომაგნიტური ვარიაციის მრუდზე.  

 2013 წელს გამოქვეყნებულ შრომებში (Harvé et al, PEPI, 2013a, b) დგინდება, რომ არსებობს 

განსხვავება აღმოსავლეთ ევროპის გეომაგნიტური ვარიაციის მრუდებსა (თესალონიკი) და დასავლეთ 

ევროპის (პარიზი) გეომაგნიტური ვარიაციის მრუდებს შორის. ჩვენ აღვნიშნავდით, რომ ჩვენი ახალი 

კვლევები, ახალი მონაცემები და უკვე დათარიღებული არქეოლოგიური უბნების თავიდან დათარიღება 

არა მარტო წარმოადგენს ინსტრუმენტს GSVC დასაზუსტებლად არამედ იმისათვის, რომ შევიტანოთ ჩვენი 

წვლილი ამ მრუდის დაზუსტებაში რომელიც აქამდე უგულვებელყოფილი იყო მთელი კავკასიასა და 

ხმელთაშუაზღვის მიმდებარე ტერიტორიებისათვის. 2014 წელს გამოქვეყნებულ შრომაში: “Intensity of the 

geomagnetic field in Europe for the last 3 ka: Influence of data quality on geomagnetic field modeling” - AGU: 

Geochemistry, Geophysics, Geosystems 10.1002/2014GC005311- ევროპის გეომაგნიტური ვარიაციის მრუდებს 

დაემატა მესამე ახლო აღმოსავლეთის (მარი, სირია) გეომაგნიტური ვარიაციის მრუდი, რომლის 1000 

კილომეტრიან რადიუსში შედის საქართველო (ნახ. 1), სადაც უკვე შესულია ჩვენს მიერ ბოლო პერიოდში 

(2012-2014) შესწავლილი ნიმუშები.  

 ახალი ახლო აღმოსავლეთის გეომაგნიტური ვარიაციის მრუდის გაუმჯობესებისათვის მეორე 

საანგარიშო პერიოდში ჩვენი მიზანია შევისწავლოთ ძველი წელთაღრიცხვით 1000-750 პერიოდის 

ნიმუშები. აუცილებელია პარალელური კვლევის ჩატარება არქეომაგნიტური დათარიღებისა და 

მაგნიტური პალეოდაძაბულობის ანალიზი.  
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 ჩვენი მიზანია ძველი წელთაღრიცხვის პირველი ათასწლეულისატვის არსებული დედამიწის 

მაგნიტური ველის ინტენსიობის დეტალური რეკონსტრუქცია. მნიშვნელოვანია 800 BC -ის პერიოდის 

ნიმუშების დეტალური შესწავლა, ინტენსიობის მრუდზე ამ პერიოდისათვის დამახასიათებელი დაბალი 

ინტენსიობის შესამოწმებლად. თუ ეს დაბალი მაგნიტური ველის ინტენსივობა დადასტურდა, ეს 

გულისხმობს ძალიან მაღალ საუკუნებრივი ვარიაციის ცვლილებას (~20 mT/საუკუნეში). იმავე მიზნით 

უნდა მოხდეს 700 BC -ის პერიოდის ნიმუშების შესწავლა რადგანაც დადასტურდეს ამ პერიოდისათვის 

არსებული მაღალი მაჩვენებელი. 

 მიმდინარეობს რამდენიმე პუბლიკაციაზე მუშაობა, როგორც საქართველოს ასევე იტალიურ 

ძეგლებზე. 

 
 

II. 1. publikaciebi: 
ა) saqarTveloSi 

statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

Amiranashvili A., 

Chargazia Kh., 

Trofimenko L.   

Dynamics of the 

thirty-year moving 

average values of the 

air temperature in 

Tbilisi and St.-

Petersburg with 1851 

to 2010 and their 

extrapolation to 

2051-2080. 

International 

Conference “Applied 

Ecology: Problems, 

Innovations”, ICAE-

2015. Proceedings, 

Tbilisi-Batumi, 

Georgia, ISBN 978-

9941-0-7644-2. 

7-10 May, 2015  Tbilisi, 2015 5 

თბილისში და სანკტ პეტერბურგში ჰაერის საშუალოწლიურ ტემპერატურაზე 100 წლიანი (1907-2006) და 163 

წლიანი (1850-2012) დაკვირვების დროითი  რიგების საფუძველზე ჩატარებულია  მისი ცვლილების 

დინამიკის ანალიზი. პროგნოსტულმა გამოთვლებმა აჩვენა, რომ 2051-2080 წლებში თბილისში 

მოსალოდნელია -14,0 ±0,4 0C  (მოდელი ARIMA) და 14,8 ± 1,4 0C (მოდელი EXPERTMODELER)  13.7 0C  -ის 

საწინააღმდეგოდ 1980-2010 წლებში; სანკტ-პეტერბურგში   - 6,4 ± 0,4 0C  (ARIMA) და 8,6 ±4,0 0C  

(EXPERTMODELER)  5,80 0C  -ის საწინააღმდეგოდ 1981-2010 წლებში. ჩატარებულია აღნიშნული  შედეგების 

შედარებითი ანალიზი  თბილისში და სანკტ-პეტერბურგში ჰაერის ტემპერატურის პროგნოსტული 

შეფასებების ადრეულ მონაცემებთან და აგრეთვე მის საშუალოგლობალურ მონაცემებთან.   
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Bliadze T., 

Chikhladze V. 

Preliminary results of 

a study of air 

temperature 

distribution in Tbilisi 

into summer season. 

International 

Conference “Applied 

Ecology: Problems, 

Innovations”, ICAE-

2015. Proceedings, 

Tbilisi-Batumi, 

Georgia, ISBN 978-

9941-0-7644-2. 

7-10 May, 2015  Tbilisi, 2015 6 

მოყვანილია ჰაერის ტემპერატურის რეგულარული გაზომვების შედეგები დაკვირვების ორ სტაციონარულ 

პუნქტზე (გეოფიზიკის ინსტიტუტის ტერიტორია-საბაზო პუნქტი, სტანდარტული მეტეოროლოგიური 

სადგური და კუს ტბა- სტანდარტული ავტომატური მეტეოროლოგიური სადგური)  და ჰაერის 

ტემპერატურის ეპიზოდური გაზომვები ქალაქის სხვადასხვა რაიონის 20-30 წერტილში  2010 წლის 

ზაფხულში. გაზომვის წერტილები იმყოფებოდნენ  ზღვის დონიდან 397 მ. - დან 648 მ. -მდე. მანძილი ამ 

წერტილებიდან საბაზო პუნქტამდე  იცვლებოდა 0.7-დან  17,2 კმ-მდე.  წარმოდგენილია ჰაერის 

ტემპერატურის სივრცული განაწილების რუკა. კერძოდ მიღებულია, რომ ჰაერის ტემპერატურათა სხვაობა 

საბაზო პუნქტსა და ქალაქის სხვადასხვა რაიონის  გაზომვის   წერტილებს შორის აღწევს 5 0C.                                      
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3 

Kharchilava J., 

Chikhladze V., 

Chargazia Kh. 

Changeability of 

surface ozone 

concentration in 

Tbilisi in last 30 year. 

International 

Conference “Applied 

Ecology: Problems, 

Innovations”, ICAE-

2015. Proceedings, 

Tbilisi-Batumi, 

Georgia, ISBN 978-

9941-0-7644-2. 

7-10 May, 2015  Tbilisi, 2015 7 

წარმოდგენილია თბილისში მიწისპირა ოზონის კონცენტრაციაზე  დაკვირვებათა საშუალოწლიური, 

ნახევარწლიური და თვიური  მონაცემების სტატისტიკური ანალიზის ზოგიერთი შედეგი დღის 15 

საათისათვის ადგილობრივი დროით 1984-დან  2013 წლამდე პერიოდში.  მონაცემთა ანალიზი 

ხორციელდებოდა შემთხვევითი მოვლენების სტატისტიკური ანალიზის სტანდარტული მეთოდებისა და 

დაკვირვებათა არაშემთხვევითი დროითი რიგებისათვის მათემატიკური სტატისტიკის მეთოდების  

გამოყენებით.  დადგენილია კორელაციური კავშირები მიწისპირა ოზონის კონცენტრაციის 

საშუალოწლიურ, ნახევარწლიურ და თვიურ   მნიშვნელობებს შორის. შესწავლილია მიწისპირა ოზონის 

კონცენტრაციის საშუალოთვიური მნიშვნელობების ცვლილებების თავისებურებანი დროის სამი 

ათწლეულის პერიოდისათვის. განსაზღვრულია მიწისპირა ოზონის კონცენტრაციის ცვლილების 

ტენდენციები და მისი საშუალოწლიური (მეხუთე რიგის პოლინომი)  და ნახევარწლიური(მეხუთე რიგის 

პოლინომი წლის ცივი პერიოდისათვის და  მეექვსე რიგის პოლინომი თბილი ნახევარწლიანი 

პერიოდისათვის) მნიშვნელობების დროითი რიგების შემთხვევითი კომპონენტების სიდიდეები. 
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4 

 

ამირანაშვილი ა., 

ძოძუაშვილი უ., 

ლომთაძე ჯ.,  

საური ი.,  

ჩიხლაძე ვ. 

სეტყვის 

პროცესების 

ზოგიერთი 

მახასიათებლები 

კახეთში. მ. ნოდიას 

სახ. გეოფიზიკის 

ინსტიტუტის 

შრომები 

ტ. 65 თბილისი, 2015 24 

 

სეტყვასაწინააღმდეგო სამსახურის ფუნქციონირების პერიოდისათვის წარმოდგენილია განზოგადოებული 

მონაცემები კახეთში სეტყვის პროცესების ისეთ მახასიათებლებზე, როგორებიცაა: სეტყვიანი დღეების 

რიცხვის ზოგადი სტატისტიკა, სეტყვის ინტენსივობა, სეტყვის მარცვლების ზომა, სეტყვის ხანგრძლივობა, 

სეტყვის პროცესების თვიური, დეკადური და დღეღამური განმეორადობა, სინოპტიკური პროცესები 

სეტყვის პროცესებზე აქტიური ზემოქმედების დღეებში, ნულოვანი იზოთერმის სიმაღლე, სეტყვის 

უჯრედების და ღრუბლების გადაადგილების სიჩქარე და მიმართულება, კონვექტიური პროცესებით 

დატვირთული დღეების რაოდენობის საშუალო თვიური მნიშვნელობები, სეტყვასაშიში და სეტყვის 

ღრუბლების რადიოლოკაციური მოდელები, სეტყვისგან მიყენებული ზარალი მუნიციპალიტეტებისა და 

ცალკეული დასახლებული პუნქტების სავარგულების ტერიტორიებზე, სეტყვასაწინააღდეგო რაკეტების 

ხარჯი აქტიური ზემოქმედების დროს. 
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5 ამირანაშვილი ა., 

ძოძუაშვილი უ., 

ლომთაძე ჯ.,  

საური ი.,  

ჩიხლაძე ვ. 

მეტეოროლოგიური 

რადარები და 

კახეთში 

ატმოსფერულ 

პროცესებზე 

აქტიური 

ზემოქმედების 

რადიოლოკაციური 

უზრუნველყოფა. მ. 

ნოდიას სახ. 

გეოფიზიკის 

ინსტიტუტის 

შრომები 

ტ. 65 თბილისი, 2015 12 

 

მოკლედ არის აღწერილი საქართველოს ტერიტორიაზე ატმოსფერულ პროცესებზე აქტიური ზემოქმედების 

ისტორია. მოყვანილია  მიმოხილვითი და სპეციალიზირებული სეტყვასაწინააღმდეგო მეტეოროლოგიური 

რადიოლოკატორების მუშაობის პრინციპის და მუშაობის მეთოდების აღწერილობა. მოყვანილია С-

დიაპაზონის თანამედროვე მეტეოროლოგიური რადარების პარამეტრების შედარება. დასაბუთებულია  

ატმოსფერულ პროცესებზე აქტიური ზემოქმედების რადიოლოკაციური უზრუნველყოფის და სეტყვის 

საწინააღმდეგო ავტომატიზირებული სისტემის შესაქმნელად თანამედროვე  მეტეოროლოგიური 

რადიოლოკატორის არჩევანი. 
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6 ამირანაშვილი ა., 

ძოძუაშვილი უ., 

ლომთაძე ჯ.,  

საური ი.,  

ჩიხლაძე ვ. 

კახეთში 

ატმოსფერულ 

პროცესებზე 

ზემოქმედების 

საშუალებები.მ. 

ნოდიას სახ. 

გეოფიზიკის 

ინსტიტუტის 

შრომები. 

ტ. 65 თბილისი, 2015 8 

 

მოყვანილია მონაცემები SK-6 ტიპის სეტყვასაწინააღმდეგო რაკეტის შესახებ, რომლის გამოყენება 

დაგეგმილია სეტყვასთან  ბრძოლის საქმეში კახეთის რეგიონში 2015 წელს.  წარმოდგენილია სამეცნიერო-

ტექნიკურ ცენტრ „დელტა“-ში შექმნილი ამ რაკეტების   გამშვები დანადგარის საცდელი ნიმუშის მოკლე 

აღწერა. მოცემულია კახეთში სეტყვის პროცესებზე ზემოქმედების პუნქტების განლაგების რუკა. 
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7 აბურჯანია  გ., 

ხარშილაძე ო., 

ჩარგაზია ხ. 

დიდმასშტაბიანი 

ზონალური 

დინებების 

გენერაცია 

დამაგნიტებული 

როსბის 

ტალღებით 

წანაცვლებითი 

დინებებით 

მართულ 

იონოსფეროში 

დისიპაციურ 

იონოსფეროში.  მ. 

ნოდიას სახ. 

გეოფიზიკის 

ინსტიტუტის 

შრომები. 

ტ. 65 თბილისი, 2015 19 
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ნაშრომი ეძღვნება ზონალური დინებების გენერაციის თეორიული აღწერის ამოცანას წანაცვლებითი 

დინებებით მართულ ტურბულენტურ იონოსფეროში. მიღებულია ჩარნი-ობუხოვის ტიპის 

განზოგადოებული  განტოლება, რომელიც აღწერს ხუთი განსხვავებული მასშტაბების მქონე მოდების 

არაწრფივ ურთიერთქმედებას: პირველადი, შედარებით მოკლეტალღოვანი  ულტრა დაბალი სიხშირის 

(უდს) დამაგნიტებული როსბის ტალღის, მისი ორი სატელიტის, გრძელტალღოვანი ზონალური დინების 

და დიდმაშტაბიანი ფონური წანაცვლებითი დინების (არაერთგვაროვანი ქარი). გამოკვლეულია არაწრფივი 

ეფექტების (ვექტორული, სკალარული) გავლენა დიდმასშტაბიანი ზონალური დინებების ფორმირებაზე 

სასრული ამპლიტუდის დამაგნიტებული როსბის ტალღებით დისიპაციურ იონოსფეროში. გამოყენებულია 

მოდიფიცირებული პარამეტრული მიდგომა.  შეშფოთებათა ამპლიტუდებისათვის შესაბამის განტოლებათა 

სისტემის თეორიული ანალიზის საფუძველზე (საკუთარ რიცხვებზე განზოგადოებული ამოცანა) 

გამოვლენილია  შედარებით მცირემასშტაბიანი უდს დამაგნიტებული როსბის ტალღებისა და ფინური 

წანაცვლებითი დინების დიდმასშტაბიან ზონალურ დინებებში ენერგიის  გადაქაჩვის  და ხუთი ტალღისგან 

შემდგარი კოლექტიური აქტივობის არაწრფივი ორგანიზაციის ახალი თავისებურებები იონოსფერულ 

გარემოში. ზონალური დინების გენერაცია განპირობებულია სასრული ამპლიტუდის დამაგნიტებული 

ღოსბის ტალღის რეინოლდსის ძაბვით და ფონური დინების ზემოქმედებით. 
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avtori/ 
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gamocemis 
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gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

8 ამირანაშვილი ა., 

ჩარგაზია ხ., 

ჩიხლაძე ვ., 

ჯაფარიძე ნ., 

ხაზარაძე ქ. 

გულ-

სისხლძარღვთა 

დაავადებით 

სიკვდილიანობის 

ყოველთვიური 

ვარიაციები 

თბილისში. 

საქარველოს 

სამედიცინო 

სიახლენი. 

No 5 (242) თბილისი,  2015  7 

ნაშრომში წარმოდგენილია ქ. თბილისში გულ-სისხლძარღვთა დაავადებით საშუალო ყოველთვიური 

სიკვდილიანობის სტატისტიკური ანალიზის შედეგები 1980-1992 და 2012-2013 წლებში. განსაზღვრულია 

ცვლადი+ფონი და სიკვდილიანობის დროითი რიგის შემთხვევითი კომპონენტები. ცვლადი+ფონი 

კომპონენტის საშუალო მნიშვნელობის წილი სიკვდილიანობის მაჩვენებელში შეადგენს 68,4% (1980-1992 

წწ.) და 73,4% (2012-2013 წწ.); შემთხვევითი კომპონენტის ცვლილება და მისი წვლილი სიკვდილიანობის 

რეალურ მნიშვნელობაში - 31,6% (1980-1992 წწ.), 26,6% (2012-2013 წწ.), ჰაერის ტემპერატურის გარდა 

შეიძლება დამოკიდებული იყოს მრავალ მეტეოროლოგიურ, გეოფიზიკურ, სოციალურ და სხვა ფაქტორზე. 

შემოთავაზებულია გულ-სისხლ-ძარღვთა დაავადებით სიკვდილიანობის სკალა, რომელიც შედგება ექვსი 

დონისგან. წელიწადის სხვადასხვა თვისთვის სიკვდილიანობის აღნიშნული დონეები განსხვავებულია. 
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gamocemis 
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gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

9 სტანკევიჩი ს., 

თიტარენკო ო., ა. 

ამირანაშვილი ა., 

ჩარგაზია ხ. 

ოზონის 

შემცველობის 

განაწილების 

მოდელირება 

ქვედა 

ტროპოსფეროში 

საქართველოს 

ტერიტორიაზე 
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სატელიტური და 

მიწისპირა 

მონაცემების 

გამოყენებით. 

საქართველოს 

მეცბიერებათა 

ეროვნული 

აკადემიის მოამბე. 

ატმოსფეროში ოზონის შემცველობის მონაცემები საჭიროა ამინდის ცვლილებების შესწავლის, 

ეკოლოგიური შეფასებებისათვის და ა.შ. ხშირ შემთხვევებში აუცილებელია ინფორმაცია ტროპოსფეროში 

ოზონის შემცველობის შესახებ დიდი რეგიონების ან კონტინენტების ზემოთ. დღეისათვის მსოფლიოში 

არსებობს ატმოსფერული პარამეტრების რამდენიმე თანამგზავრული სისტემა, მათ შორის, ოზონის 

ოპერატიული გლობალური შემოწმებისათვის. შატელიტური გაზომვების შედარებით დაბალი სიზუსტე 

შეიძლება მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდეს ხმელეთზე გაზომვების მონაცემებით. წინამდებარე ნაშრომში 

მოცემულია გარკვეული შედეგები საქართველოს ტერიტორიის ზემოთ ატმოსფეროს 2,5 კმ. ფენაში ოზონის 

საშუალო შემცველობის შესახებ, სატელიტური მონაცემებისა და თბილისის სახმელეთო გაზომვების 

მიხედვით. 
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gamocemis 
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10 სტანკევიჩი ს., 

თიტარენკო ო., ა. 

ამირანაშვილი ა., 

ჩარგაზია ხ. 

ატმოსფერული 

აეროზოლების 

ოპტიკური 

სიღრმის 

განსაზღვრა 

საქართველოს 

ტერიტორიაზე 

ღრუბლიანობის 

სხვადასხვა 

რეჟიმის დროს 

სატელიტური და 

მიწისპირა 

დაკვირვებების 

მონაცემების 

გამოყენებით. 

საქართველოს 

მეცბიერებათა 

ეროვნული 

აკადემიის მოამბე. 

ტ. 9, # 3 თბილისი,  2015  
 

7 

ატმოსფერული აეროზოლების ოპტიკური სიღრმე (აოს) წარმოადგენს ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს 

პარამეტრს, რომელიც ახასიათებს ატმოსფერული ფენის აეროზოლებით დაჭუჭყიანებას. აღნიშნულ 

ნაშრომში წარმოდგენილია აოს განაწილების მოდელირების ზოგიერთი შედეგი საქართველოს 

ტერიტორიაზე სხვადასხვა სახის ღრუბლიანობის დროს სატელიტური და მიწისპირა დაკვირვებების 

მონაცემების კომბინირებული ანალიზის ადრე შემოთავაზებული მეთოდოლოგიით ქ. თბილისში. კერძოდ, 

მიღებულია, რომ აოს მნიშვნელობა ეთანადება სრული ღრუბლლიანობის მნიშვნელობას. იმ ტერიტორიაზე, 

რომელიც ხასიათდება ღრუბლიანობის ზრდით, აოს მნიშვნელობაც იზრდება.განსხვავებით თბილისისა, 

სადაც დაიმზირება ძლიერი აეროზოლური დაჭუჭყიანება, აოს მნიშვნელობა მცირედით განსხვავდება სხვა 

ქალაქებთან (ქუთაისი, ბათუმი) შედარებით და ნაკლებია გაზრდილი ღრუბლიანობის დროს. უღრუბლო 

დღეებში დაიმზირება აოს მნიშვნელობის შემცირება ჰაერის ძირითადი დაბინძურების წყაროდან – 

თბილისიდან მანძილის ზრდასთან ერთად. 
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11  

 

გველესიანი ა. 

სხხვადასხვა 

გეოფიზიკური არეების 

პირობებში მიმდინარე  

ვერტიკალური 

კონვექციის 

მოდელირების შესახებ 

სითხეების ბუშტოვანი 

დუღილის. 

საქართველოს 

გეოფიზიკური 

საზოგადოების 

ჟურნალი, სერია ბ. 

ატმოსფეროს, ოკეანისა 

და კოსმოსური 

პლაზმის ფიზიკა 

ორიგინალური 

ლაბორატორიული  

მეთოდის გამოყენებით. 

ტ. 18 ბ. 
 

თბილისი, 2015 10 

buneბრივი კონვექციის ექსპერიმენტული მოდელირება შემოთავაზებული სითხის ბუშტოვანი დუღილის 

ორიგინალური მეთოდით, დაწყებული და განვითარებული ავტორების [1, 2] სტატიებში, საშუალებას იძლევა 

ნებისმიერი წყალხსნარისათვის აიგოს სათანადო უნივერსალური ექსპერიმენტული, T(t) და ΔS(T), მრუდები. 

მიღებულია ოფტიმალური შეფარდებები სითხის მოცულობასა და მიწოდებული სითბური ნაკადის 

ინტენსივობას შორის. ყურადღებით ფიქსირდება ბუშტების გამოჩენის მომენტი – ნიშანი ბუშტოვანი 

დუღილის რეჟიმისა. მიღებული მრუდები გვიჩვენებენ უწყვეტობის მეორე გვარის წყვეტის ორ-ორ 

წერტილებს (40 0C – 80 0C )-ინტერვალში საწყისი ტემპერატურის, T0, და ინტენსიური დუღილის 

ტემპერატურის, თ = 100 0C, შორის. მიღებული  მრუდები და ცხრილები იძლევა საკმაოდ სრულ ინფორმაციას 

სითხის კინეტიკური თეორიის პოზიციებიდან განხილვისათვის. პირველადაა გამოვლენილი სითხის 

ბუშტოვანი დუღილის რეჟიმის ცვლილების მომენტების დადგენაში ენტროპიის განსაკუთრებული 

გადამწყვეტი როლი. კვლავ უნდა აღინიშნოს სიმარტივე და სიიაფე შემოთავაზებული ლაბორატორიული 

კვლევის მეთოდისა.  
bri 
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raodenoba 

12 გველესიანი ა., 

ჭიაბრიშვილი ნ.   

ქალაქ თბილისის 

და საქართველოს 

სხვა რეგიონების 

ბუნებრივი 

წყლების 

ძირითადი 

თერმოდინამიკური 

პარამეტრების 

გამოკვლევა 

ბუშტოვანი 

დუღილის 

მეთოდით: 

ტ. 18 ბ. 
 

თბილისი, 2015 12 
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ბუშტოვანი 

დუღილის ახალი 

მეთოდი. 

საქართველოს 

გეოფიზიკური 

საზოგადოების 

ჟურნალი, სერია ბ. 

ატმოსფეროს, 

ოკეანისა და 

კოსმოსური 

პლაზმის ფიზიკა. 

ბუშტოვანი დუღილის მეთოდი საშუალებას იძლევა ნებისმიერი წყალხსნარისათვის აიგოს სათანადო 

უნივერსალური ექსპერიმენტული  T(t) და ∆S(T) მრუდები. მიღებული   შედეგები გვიჩვენებენ მრუდებზე 

მეორე გვარის წყვეტის ორ-ორ წერტილს. 
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13 ჩარგაზია ხ., 

ხარშილაძე ო. 

Zonal Flow and 

Stremaer Generation 

by Small – Scale 

Drift-Alfven Waves 

in Ionosphere Plasma 

/ Journal of Georgian 

Geophysical Society, 

Issue B – Physics of 

Atmosphere and 

Ocean. 

ტ. 18 ბ. 

 

თბილისი, 2015 14 

შესწავლილია ზონალური დინებების, სტრიმერებისა და კოჰერენტული სტრუქტურების გენერაცია 

მოდულაციურად არამდგრადი მცირე მასშტაბიანი დრეიფული ალფენის ტალღების მიერ. ნაჩვენებია, რომ 

აღნიშნული ტალღური სტრუქტურების გენერაცია ძლიერად არის დამოკიდებული მცირე მასშტაბიანი 

დრეიფული ალფენის ტალღების მიმართულებაზე. 

 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

14 აბურჯანია გ., 

ჩარგაზია ხ., 

ხარშილაძე ო. 

Generation of the 

large scale zonal 

flows by magnetized 

Rossby Waves in the 

dissipative 

ionosphere driven by 

the shear flows 

(winds) // Journal of 

Georgian Geophysics 

Society 

ტ. 18 ბ. 

 

თბილისი, 2015 18 

თეორიულად შესწავლილია არაერთგვაროვანი ფონური ქარებით მართულ იონოსფეროში  ზონალური 
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დინების გენერაცია. მიღებულია ჩარნი-ობუხოვის ტიპის განზოგადოებული განტოლება, რომელიც აღწერს 

ხუთი სხვადასხვა მასშტაბის მქონე მოდების არაწრფივ ურთიერთქმედებას: პირველადი, შედარებით 

მოკლეტალღოვანი ულტრადაბალი სიხშირის დამაგნიტებული როსბის ტიპის ტალღა, ორი სატელიტი, 

გრძელტალღოვანი ზონალური მოდა და ფონური წანაცვლებითი დინება (არაერთგვაროვანი ქარი). 

შესწავლილია არაწრფივი (სკალარული და ვექტორული) ეფექტების როლი სასრული ამპლიტუდის მქონე 

დამაგნიტებული როსბის ტიპის ტალღების მიერ დიდმასშტაბიანი ზონალური დინებების ფორმირებაში 

დისიპაციურ იონოსფეროში. შესაბამისი განტოლებათა სისტემის თეორიული ანალიზის საფუძველზე 

შეშფოთებათა ამპლიტუდებისათვის (საკუთარი რიცხვებისათვის განზოგადოებული ამოცანა) გამოვლენილ 

იქნა შედარებით მცირე მასშტაბიანი ულტრა დაბალი სიხშირის დამაგნიტებული როსბის ტალღიდან და 

ფონური ქარებიდან ენერგიის დიდმასშტაბიან ზონალურ დინებებში გადაქაჩვის ახალი თავისებურებები და 

ხუთტალღოვანი კოლექტიური აქტივობის არაწრფივი თვითორგანიზაციის მოვლენა იონოსფერულ 

გარემოში. ზონალური დინების გენერაცია განპირობებულია სასრულ ამპლიტუდიანი დამაგნიტებული 

როსბის ტალღის რეინოლდსის ძაბვით და ფონური წანაცვლებითი დინების ზემოქმედებით. 

 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

15 ამირანაშვილი ა. თბილისში  

დღიური ჯამური 

ნალექების 

ცვალებადობის 

თავისებურებანი 

1957-2006 წლებში. 

საქართველოს 

გეოფიზიკური 

საზოგადოების 

ჟურნალი, სერია ბ. 

ატმოსფეროს, 

ოკეანისა და 

კოსმოსური 

პლაზმის ფიზიკა, 

ტ. 18ბ. 

თბილისი,  2015 9 

საქართველოს კლიმატის თანამედროვე ცვლილებების ფართომასშტაბური შესწავლა დაიწყო 1996 წელს 

და გრძელდება დღემდე. უპირველეს ყოვლისა ჩატარდა  საქართველოში სათბური გაზების 

ინვენტარიზაცია, გამოკვლეულ იქნა ჰაერის ტემპერატურის, ნალექების, ღრუბლიანობის, ატმოსფერული 

ჰაერის  აეროზოლური დაბინძურების, ზედაპირული საფარის და სხვა კლიმატწარმომქმნელი ფაქტორების 

ველების სივრცულ-დროითი ვარიაციები. მოგვიანებით დაიწყო სამუშაოები საქართველოს სხვადასხვა 

რაიონში ჰაერის ტემპერატურისა და ნალექების ცვლილებების პროგნოზირებისათვის. კერძოდ, თბილისში 

1957-2006 წლების პერიოდში ჯამური ნალექების საშუალო ნახევარწლიური და წლიური მნიშვნელობების  

დეტალური სტატისტიკური ანალიზის შედეგები იყო წარმოდგენილი ადრეულ ნაშრომებში. დროის 

აღნიშნულ პერიოდში დაიკვირვებოდა ნალექების სუსტი დადებითი ტრენდი წლის ცივ პერიოდში. 

ნალექების ცვალებადობა წლის თბილ პერიოდში არ შეიმჩნეოდა. წლიური მონაცემებით შეიმჩნეოდა 

ნალექების მატების სუსტი ტენდენცია. მოცემულ ნაშრომში, რომელიც წარმოადგენს ადრინდელი 

გამოკვლევების გაგრძელებას, მოცემულია საქართველოს ჰიდრომეტეოროლოგიური დეპარტამენტის 

თბილისში დღიურ ჯამურ ნალექებზე დაკვირვებათა მონაცემების სტანდარტული სტატისტიკური 

ანალიზის ზოგიერთი შედეგი 1957-2006 წლებისათვის. კერძოდ, შესწავლილია ატმოსფერული ნალექების 

სტატისტიკური სტრუქტურა 0.1-2, 2,1-5, 5,1-15, 15,1-30 და >30 მმ   დღიური ინტენსივობით და ნალექიანი 

და უნალექო დღეების წლიური რაოდენობა ათი ხუთწლიანი დროითი ინტერვალისათვის 1957-1961, 1962-

1966, ....2002-2006 წლებამდე.    დღიური  ჯამური ნალექების სუსტი ზრდა  და დადებითი ტრენდი 

დაიკვირვებოდა 5,1-15 და 15,1-30 დიაპაზონებისათვის  შესაბამისად. სუსტი შემცირება და უარყოფითი 

ტრენდი დაიკვირვებოდა, შესაბამისად 0,1-2 და 2,1-5 დიაპაზონებისათვის.  დღიური  ჯამური ნალექების 

ცვალებადობა დროში ინტენსივობით >30 არ დაიკვირვებოდა.                                            

 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebu-
lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

16  მელიქაძე გ.,  

ჯიმშელაძე თ.,  

მიწისძვრის 

მომზადების პერიოდში 

საქართველოს 

გეოფიზიკური 

თბილისი, 2015 10 



 60 

კობზევი გ.,  

ჩანკვეტაძე ა., 

დევიძე მ., 

კაპანაძე ნ. 

დედამიწის 

გეოდინამიურ ველში 

დარღვევების 

გამოვლენის მეთოდიკა 

საზოგადოების 

ჟურნალი, სერია ბ. 

ატმოსფეროს, ოკეანისა 

და კოსმოსური 

პლპლაზმის ფიზიკა, ტ. 

18ა. 

 

წარმოდგენილია მიწისძვრის მომზადების პერიოდში დედამიწის გეოდინამიურ ველში დარღვევების 

გამოვლენის მეთოდიკა. 

 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

17 ჩარგაზია ხ., 

ხარშილაძე ო., 

ჯ. როგავა 

Theoretical Analysis 

and Numerical 

Simulation of 

Nonlinear Dynamic 

Equations in the 

Shear Flow driven 

dissipative 

ionosphere // 

Proceedings of 

TICSAM – 2015, 

2015 Internationa 

Conference on 

Computer Science 

Mand Aplied 

athematics 

 თბილისი, 2015  28 

განხილულია ულტრადაბალი სიხშირის ელექტრომაგნიტური ჩქარი მოდის ყრთიერთქმედება 

დაბალსიხშირულ მოდულირებულ როსბის მოდასთან იონოსფეროში წანაცვლებითი (არაერთგვაროვანი) 

პლაზმური დინების პირობებში. როსბის მოდების ტალღური პაკეტი წარმოადგენს მსხვილმაშტაბიანი 

გრიგალური სტრუქტურების საფუძველს  და იძლევა იონოსფეროში გრიგალების გენერაციის ფიზიკურ 

მოდელს. ფონური წანაცვლებითი დინებების პირობებში როსბის გრიგალური სტრუქტურების  

ურთიერთქმედება ულტრადაბალი სიხშირის ჩქარ ელექტრომაგნიტურ მოდასთან დაიყვანება ამ ჩქარი 

მოდის როსბის მოდასთან ურთიერთქმედებაზე  მათი ბმის პირობებში. შესწავლილია ფონური დინების 

როლი ამ ტალღების ბმის მექანიზმში. 

 
 
 

II. 2. publikaciebi: 
ბ) ucxoeTSi 

statiebi 
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avtori/ 
avtorebi 
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1 
 
 

Amiranashvili A., 

Chargazia Kh., 

Matzarakis A., 

Tourism climate 

index in the coastal 

and mountain 

14-16 May,2015 Borovets, Bulgaria 7 
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Kartvelishvili L. locality of Adjara, 

Georgia. 

International 

Scientific Conference 

“Sustainable 

Mountain Regions:  

Make Them Work”. 

Proceedings, 

Borovets, Bulgaria, 

ISBN 978-954-411-

220-2 

განსაზღვრულია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  (საქართველოს ცნობილი საკურორტო და 

ტურისტული რეგიონი ) ოთხი სანაპირო და მთაგორიანი  ადგილის ტურიზმის კლიმატური ინდექსის (ტკი) 

მნიშვნელობები - ბათუმი: 9 მეტრი ზღვის დონიდან;  ქობულეთი: 3 მეტრი ზღვის დონიდან, მანძილი  

ბათუმიდან  - 23 კმ შავი ზღვის სანაპირო ზოლის  გასწვრივ;  ხულო: 921 მეტრი ზღვის დონიდან, მანძილი 

ბათუმიდან - 73 კმ.  აღნიშნული დასახლებული პუნქტებისთვის გამოთვლილია ტურიზმის კლიმატური 

ინდექსის საშუალოთვიური მნიშვნელობები 1961 წლიდან 2010 წლამდე პერიოდისათვის. გამოვლენილია  

არსებითი  სხვაობა ტურიზმის კლიმატური ინდექსის მნიშვნელობებს შორის ადგილის რელიეფის 

მიხედვით.  შესწავლილია ტურიზმის კლიმატური ინდექსის მნიშვნელობების ვარიაციები აღნიშნულ 

პერიოდში კლიმატის ცვლილებასთან კავშირში. განსაზღვრულია ტურიზმის სხვადასხვა ფორმებისთვის 

წლის ყველაზე კეთილსაიმედო  პერიოდები ადგილის ბიოკლიმატური მახასიათებლების ასპექტში (პლაჟის 

ტურიზმი,  ეკოტურიზმი, დაკვირვება ფრინველებზე, სპორტული ტურიზმი, სასოფლოსამეურნეო 

ტურიზმი, საკრუიზო ტურიზმი, ღვინის ტურიზმი, სამთო სათხილამურო ტურიზმი, საქმიანი 

ტურიზმი, სათამაშო ტურიზმი და სხვა). 
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2 
 

Amiranashvili 

A.G. 

Increasing Public 

Awareness of 

Different Types of 

Geophysical 

Catastrophes, 

Possibilities of Their 

Initiation as a Result 

of Terrorist Activity, 

Methods of 

Protection and Fight 

With Their Negative 

Consequences. 

Engaging the Public 

to Fight 

Consequences of 

Terrorism and 
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10 

გადმოცემულია ზოგადი ინფორმაცია  სტიქიურ უბედურებებზე.  განსაკუთრებული ყურადღება 

დაეთმო სხვადასხვა ტიპის გეოფიზიკური კატასტროფების აღწერას (მათ შორის საქართველოში), 

სამხედრო მიზნებისათვის მათი ხელოვნური ინიცირების შესაძლებლობებს, მათი თავიდან აცილებისა 

ზომებსა და ადამიანის საარსებო გარემოზე  ნეგატიური ზემოქმედების შემცირების მეთოდებს. 
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# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 
3 

Амиранашвили 
А.Г., Глонти Н.Я., 

Дзодзуашвили 

У.В., Ломтадзе 

Дж.Д., Чихладзе 

В.А. 

О восстановлении службы 

борьбы с градом в 

Кахетинском регионе 

Грузии. Доклады 

Всероссийской 

конференции по физике 

облаков и активным 

воздействиям на 

гидрометеорологические 

процессы. 7-9 октября 2014 

г., часть 2, ФГБУ  

«Высокогорный 

Геофизический Институт». 

 Нальчик, 2015 8 

წარმოდგენილია ინფორმაცია კახეთში სეტყვასაწინააღმდეგო სამსახურის აღდგენისათვის საჭირო 

მოსალოდნელი სამუშაოების შესახებ. 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

4 Аджиев А.Х., 

Амиранашвили 

А.Г., Чаргазиа Х.З. 

Влияние аэрозольного 

загрязнения атмосферы на 

эффективность 

противоградовых работ в 

Кахетии и на Северном 

Кавказе. Доклады 

Всероссийской 

конференции по физике 

облаков и активным 

воздействиям на 

гидрометеорологические 

процессы., 7-9 октября 2014 

г., часть 2, ФГБУ  

«Высокогорный 

Геофизический Институт».  

 Нальчик, 2015 9 

ნაჩვენებია, რომ კახეთში (საქართველო) და ჩრდილოეთ კავკასიაში (რუსეთი) 1968-დან 1988 

წლამდე დაიკვირვებოდა სეტყვასაწინააღმდეგო სამუშაოების ეფექტურობის  შემცირება, რომელიც 

გამოწვეული იყო   ატმოსფეროში აეროზოლური დაბინძურების საერთო შემცველობის გაზრდით. 

კახეთში ეს ეფექტი ძირითადად დაკავშირებული იყო ატმოსფეროს დაბინძურების მატების 

ტენდენციასთან, ხოლო ჩრდილოეთ კავკასიაში- ატმოსფეროს საერთო აეროზოლური დაბინძურების 

შემთხვევით ვარიაციებთან. 

 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

5 ჩარგაზია ხ., 

ხარშილაძე ო. 

Background Non-

Uniform Wind Effect 

on Large Scale Zonal 

10 ნანტი, საფრანგეთი 2 
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Flow Generation by 

ULF Modes. EPSC 

Abstracts. EPSC2015-

357 

თეორიულად შესწავლილია არაერთგვაროვანი ფონური ქარებით მართულ იონოსფეროში  ზონალური 

დინების გენერაცია. შესაბამისი განტოლებათა სისტემის თეორიული ანალიზის საფუძველზე შეშფოთებათა 

ამპლიტუდებისათვის (საკუთარი რიცხვებისათვის განზოგადოებული ამოცანა) გამოვლენილ იქნა 

შედარებით მცირე მასშტაბიანი ულტრა დაბალი სიხშირის დამაგნიტებული როსბის ტალღიდან და ფონური 

ქარებიდან ენერგიის დიდმასშტაბიან ზონალურ დინებებში გადაქაჩვის თავისებურებები იონოსფერულ 

გარემოში. 

 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

6 ჩარგაზია ხ., 

ხარშილაძე ო. 

Investigation of the 

Strong Turbulence in 

the Geospace 

Environment // 

Advances in Radio 

Sciences. 

11 გიოტინგენი, 

გერმანია 

14 

მაგნიტოსფერულ პლაზმაში შესწავლილია გრიგალური სტრუქტურები, რომლებიც ხშირად 

დაიმზირება ტანამგზავრული მისიებით რეალურ გარემოში.დიდმაშტაბიანი გრიგალები შეესაბამება 

ტურბულენტობის მასშტაბს, ამიტომ მათი წარმოშობის გააზრება წარმოადგენს მნიშვნელოვან ამოცანას 

ენერგიის ურთიერთგაცვლის პროცესების გამოსაკვლევად. ამ მიზნით რეალურ მონაცემებზე დაყრდნობით 

მაგნიტოსფეროს კუდში გამოვლენილია ძლიერად ლოკალიზებული გრიგალების ერთობლიობა, მათ მიერ 

ტურბულენტური მდგომარეობის ჩამოყალიბება. აღნიშნული სტრუქტურებისათვის შეფასებულია 

სიმძლავრის სპექტრები, რომელიც წარმოადგენს გრიგალური სტრუქტურების კარგ მახასიათებელს.    

 
 

III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 
 

ჩარგაზია ხ., ხარშილაძე ო. ფონური ქარის გავლენა უდს 

მოდების მიერ დიდმასშტაბიანი 

ზონალური ქარის გენერაციაზე 

 

საქართველოს მათემატიკოსთა 

კავშირის საერთაშორისო 

კონფერენცია // ბათუმი, 

საქართველო 12-16 ივლისი, 2015. 

შესწავლილია არაერთგვაროვანი ფონური ქარებით მართულ იონოსფეროში  ზონალური დინების 

გენერაცია. შესწავლილია არაწრფივი (სკალარული და ვექტორული) ეფექტების როლი სასრული 

ამპლიტუდის მქონე ულტრა დაბალი სიხშირის (უდს) მოდების მიერ დიდმასშტაბიანი ზონალური 

დინებების ფორმირებაში დისიპაციურ იონოსფეროში. შესაბამისი განტოლებათა სისტემის თეორიული 

ანალიზის საფუძველზე შეშფოთებათა ამპლიტუდებისათვის (საკუთარი რიცხვებისათვის 

განზოგადოებული ამოცანა) გამოვლენილ იქნა შედარებით მცირე მასშტაბიანი უდს ტალღიდან და ფონური 

ქარებიდან ენერგიის დიდმასშტაბიან ზონალურ დინებებში გადაქაჩვის თავისებურებები. ნაჩვენებია, რომ 

ზონალური დინების გენერაცია განპირობებულია სასრულ ამპლიტუდიანი დამაგნიტებული როსბის 

ტალღის რეინოლდსის ძაბვით და ფონური წანაცვლებითი დინების ზემოქმედებით. 
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# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
2 
 
 

ჩარგაზია ხ., ხარშილაძე ო. წანაცვლებითი დინების გავლენა 

უდს ტალღების მიერ 

დიდმასშტაბიანი ზონალური 

მოძრაობების წარმოშობაზე. 

საქართველოს მექანიკოსთა 

კავშირის VI ყოველწლიური 

საერთაშორისო // 29.09 – 04.10 

2015, თბილისი, საქართველო. 

შესწავლილია არაერთგვაროვანი წანაცვლებითი დინებებით განპირობებულ იონოსფეროში  ზონალური 

დინების წარმოშობა. შესაბამისი განტოლებათა სისტემის თეორიული ანალიზის საფუძველზე შეშფოთებათა 

ამპლიტუდებისათვის (საკუთარი რიცხვებისათვის განზოგადოებული ამოცანა) გამოვლენილ იქნა 

შედარებით მცირე მასშტაბიანი უდს ტალღიდან და წანაცვლებიტი დინებებიდან ენერგიის დიდმასშტაბიან 

ზონალურ მოძრაობებში გადაქაჩვის თავისებურებები. 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
3 
 

ჩარგაზია ხ., ხარშილაძე ო., 

როგავა ჯ. 

არაწრფივი დინამიკური 

განტოლებების თეორიული 

ანალიზი და რიცხვითი 

სიმულაცია წანაცვლებითი 

დინებით განპირობებულ 

დისიპაციურ იონოსფეროში  

TICSAM – 2015, 2015 

კომპიუტერულ მეცნიერებებსა 

და გამოყენებით მათემატიკაში 

საერთაშორისო კონფერენცია //  

21-23 მარტი, Tbilisi, Georgia. 

დისიპაციურ იონოსფეროში ზონალურ  წანაცვლებით დინებებში ეფექტურია არამოდალური მიდგომა. 

არამოდალური მიდგომით შესწავლილია პლანეტარული მასშტაბის როსბის ტალღებისა და უდს ჩქარი  

ტალღების ინდუცირებული წრფივი კავშირის არაორთოგონალურობა. ნაჩვენებია, რომ ამ კავშირის გამო 

გენერირდებიან უდს ელექტრო მაგნიტური ტალღები იონოსფერული და წანაცვლებითი დინებების 

პარამეტრების საკმაოდ ფართე დიაპაზონისათვის.    

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
4 
 
 

ჩარგაზია ხ., ხარშილაძე ო., 

ჭანიშვილი რ. 

ზონალური დინებებისა 

დიდმასშტაბიანი მაგნიტური 

ველების არაწრფივი გენერაცია 

უდს ტალღების მიერ და ამ 

ტალღების ურთიერთ 

ტრანსფორმაცია იონოსფეროში, 

სატელიტური მონაცემების 

ანალიზი  

მესამე საერთაშორისო 

კონფერენცია ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებებში ივ. 

ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი // იანვარი 29 – 

თებერვალი 2. თბილისი, 

საქართველო 

თეორიულად შესწავლილია ტურბულენტურ არაერთგვაროვანი ფონური ქარებით მართულ 

იონოსფეროში ზონალური დინებისა და მაგნიტური ველების არაწრფივი გენერაცია.  შესწავლილია 

არაწრფივი (სკალარული და ვექტორული) ეფექტების როლი სასრული ამპლიტუდის მქონე 

დამაგნიტებული ტალღების მიერ დიდმასშტაბიანი ზონალური დინებებისა და მაგნიტური ველების 

ფორმირებაში დისიპაციურ იონოსფეროში. გამოყენებულ იქნა მოდიფიცირებული პარამეტრული მოდგომა. 

გამოკვლეულია უდს ტალრების უღტიერთტრანსფორმაციის ამოცანა ცანაცვლებითი დინებებით 

განპირობებულ იონოსფეროში. ცატარებულ იქნა რეალურ სატელიტურ მონაცემთა ანალიზი. 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
5 
 

ჩარგაზია ხ., ხარშილაძე ო.,  ფრიქციული ავტორხევები 

მიწისძვრის მარტივ მოდელებში 

თბილისის სამეცნიერო 

ფესტივალი მათემატიკისა და 

ინფორმატიკის გამოყენება   
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 საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებებსა და ინჟინერიაში 

// თბილისი საქართველო, 

ნოემბერი 11 – 13, 2015 

სეისმური პროცესების მოდელირების მიზნით განხილულია ტექტონიკური ფილების მოძრაობის 

დინამიკა ხახუნის ძალის შტრიბეკ-ეფექტის გათვალისწინებით. მარტივი ერთბლოკიანი სისტემის ჰაიკინის 

ამოცანაში ბლოკის დაბალი სიჩქარეებისათვის მიღებულია ვანდერპოლის განტოლება, რომელიც აღწერს 

ფრიქციულ ავტორხევებს. ამ მოდელში ნაჩვენებია „stick-slip“ დინამის არსებობა, რომლის შესწავლა 

აქტუალურია მიწისძვრის პროცესების შესაძლო მექანიზმის გამოსავლენად. განხილულია ორი ბმული 

ვანდერპოლის ოსცილატორის დინამიკა, რომელშიც გარე პერიოდული ძალის არსებობისას 

დაბალსიხშირული პერიოდული „ტექტონიკური“ სიგნალის ფონზე გამოვლენილია მაღალსიხშირული 

„სეისმური“ რხევები. ასეთი სიგნალები მიღებულია რეალური სეისმური გაფილტრული სიგნალებიდან, რაც 

გვიჩვენებს მოდელის კარგ თვისობრივ თანხვედრას რეალურ სეისმურ დაკვირვებებთან. რიცხვითი 

მეთოდების გამოყენებით ასევე შესწავლილია ერთი და ორ-ბლოკიანი სისტემების არაწრფივი დინამიკა 

მშრალი ხახუნის სხვადასხვა ანალიზური მოდელის საშუალებით სიჩქარის შეზღუდვის გარეშე და 

ნაჩვენებია როგორც „stick-slip“ მოძრაობის, ასევე დეტერმინირებული ქაოსის შესაძლებლობა შტრიბეკ-

ეფექტის გათვალისწინებით. რეგულარული და ქაოსური მოძრაობები თვისობრივად შესწავლილია 

მოდელში მიეღებული სიგნალების სპექტრალური ანალიზით, ბიფურკაციული დიაგრამებით და ფაზური 

ტრაექტორიების პუანკარეს კვეთების აგებით. დეტერმინირებული ქაოსის არსებობა ასეთ მარტივ 

მოდელებშიც პრობლემურს ხდის მიწისძვრის პროგნოზირებას, მაგრამ იძლევა პროცესის ფიზიკურ 

სურათს. 
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ამირანაშვილი ა., ჩარგაზია ხ., 

ტროფიმენკო ლ. 

სანკტ-პეტერბურგსა და 

თბილისში ოცდაათ წლიანი 

მორბენალი საშუალო 

ტემპერატურის დინამიკა 1851-

დან 2010-მდე და მათი 

ექსტრაპოლაცია 2051-2080  

ICAE – 2015 

საერთაშორისო კონფერენცია 

გამოყენებითი ეკოლოგია: 

პრობლემები, ინოვაციები // 7-10 

მაისი, თბილისი - ბათუმი, 

საქართველო  

ბოლო წლებში მიმდინარე კლმატის სწრაფი ცვლილება ჩვენს პლანეტაზე იპყრობს განსაკუთრებულ 

ყურადღებას. ამ პრობლემას დიდი მნიშვნლობა ენიჭება, რადგანაც მისი ტერიორია უხვია კლიმატის 

მრავალფეროვნებით და ასევეა რუსეთიც თავისი კლიმატური პირობებით. სხვადასხვა სტატისტიკური 

მოდელების გამოყენებით გამოკვლეულია თბილისისათვის და საქართველოს სხვა რეგიონებისთვის ჰაერის 

ტემპერატურის მოსალოდნელი ცვლილებების. ჩატარებულია 100 წლიანი (1907-2006)  და 163 (1850-2012)  

წლიანი დაკვირვებების მონაცემების დროითი მასივების ბაზაზე საშუალო წლიური ტემპერატურის 

ცვალებადობის დინამიკის ანალიზი თბილისისა და სანკტ-პეტერბურგისათვის. 
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Bliadze T.,  

Chikhladze V. 
Preliminary results of a study of air 

temperature distribution in Tbilisi 

into summer season. 

ICAE – 2015 

საერთაშორისო კონფერენცია 

გამოყენებითი ეკოლოგია: 

პრობლემები, ინოვაციები // 7-10 

მაისი, თბილისი - ბათუმი, 

საქართველო 

მოყვანილია ჰაერის ტემპერატურის რეგულარული გაზომვების შედეგები დაკვირვების ორ 

სტაციონარულ პუნქტზე (გეოფიზიკის ინსტიტუტის ტერიტორია-საბაზო პუნქტი, სტანდარტული 

მეტეოროლოგიური სადგური და კუს ტბა- სტანდარტული ავტომატური მეტეოროლოგიური სადგური)  და 

ჰაერის ტემპერატურის ეპიზოდური გაზომვები ქალაქის სხვადასხვა რაიონის 20-30 წერტილში  2010 წლის 

ზაფხულში. გაზომვის წერტილები იმყოფებოდნენ  ზღვის დონიდან 397 მ. - დან 648 მ. -მდე. მანძილი ამ 

წერტილებიდან საბაზო პუნქტამდე  იცვლებოდა 0.7-დან  17,2 კმ-მდე.  წარმოდგენილია ჰაერის 
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ტემპერატურის სივრცული განაწილების რუკა. კერძოდ მიღებულია, რომ ჰაერის ტემპერატურათა სხვაობა 

საბაზო პუნქტსა და ქალაქის სხვადასხვა რაიონის  გაზომვის   წერტილებს შორის აღწევს 5 0C.                                    
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Kharchilava J., Chikhladze V., 

Chargazia Kh. 

Changeability of surface ozone 

concentration in Tbilisi in last 30 

year.  

ICAE – 2015 

საერთაშორისო კონფერენცია 

გამოყენებითი ეკოლოგია: 

პრობლემები, ინოვაციები // 7-10 

მაისი, თბილისი - ბათუმი, 

საქართველო 

წარმოდგენილია თბილისში მიწისპირა ოზონის კონცენტრაციაზე  დაკვირვებათა საშუალოწლიური, 

ნახევარწლიური და თვიური  მონაცემების სტატისტიკური ანალიზის ზოგიერთი შედეგი დღის 15 

საათისათვის ადგილობრივი დროით 1984-დან  2013 წლამდე პერიოდში.  მონაცემთა ანალიზი 

ხორციელდებოდა შემთხვევითი მოვლენების სტატისტიკური ანალიზის სტანდარტული მეთოდებისა და 

დაკვირვებათა არაშემთხვევითი დროითი რიგებისათვის მათემატიკური სტატისტიკის მეთოდების  

გამოყენებით.  დადგენილია კორელაციური კავშირები მიწისპირა ოზონის კონცენტრაციის 

საშუალოწლიურ, ნახევარწლიურ და თვიურ   მნიშვნელობებს შორის. შესწავლილია მიწისპირა ოზონის 

კონცენტრაციის საშუალოთვიური მნიშვნელობების ცვლილებების თავისებურებანი დროის სამი 

ათწლეულის პერიოდისათვის. განსაზღვრულია მიწისპირა ოზონის კონცენტრაციის ცვლილების 

ტენდენციები და მისი საშუალოწლიური (მეხუთე რიგის პოლინომი)  და ნახევარწლიური(მეხუთე რიგის 

პოლინომი წლის ცივი პერიოდისათვის და  მეექვსე რიგის პოლინომი თბილი ნახევარწლიანი 

პერიოდისათვის) მნიშვნელობების დროითი რიგების შემთხვევითი კომპონენტების სიდიდეები. 
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ამირანაშვილი ა. 
თბილისში  დღიური ჯამური 

ნალექების ცვალებადობის 

თავისებურებანი 1957-2006 

წლებში. 

ICAE – 2015 

საერთაშორისო კონფერენცია 

გამოყენებითი ეკოლოგია: 

პრობლემები, ინოვაციები // 7-10 

მაისი, თბილისი - ბათუმი, 

საქართველო 

საქართველოს კლიმატის თანამედროვე ცვლილებების ფართომასშტაბური შესწავლა დაიწყო 1996 წელს 

და გრძელდება დღემდე. უპირველეს ყოვლისა ჩატარდა  საქართველოში სათბური გაზების 

ინვენტარიზაცია, გამოკვლეულ იქნა ჰაერის ტემპერატურის, ნალექების, ღრუბლიანობის, ატმოსფერული 

ჰაერის  აეროზოლური დაბინძურების, ზედაპირული საფარის და სხვა კლიმატწარმომქმნელი ფაქტორების 

ველების სივრცულ-დროითი ვარიაციები. მოგვიანებით დაიწყო სამუშაოები საქართველოს სხვადასხვა 

რაიონში ჰაერის ტემპერატურისა და ნალექების ცვლილებების პროგნოზირებისათვის. კერძოდ, თბილისში 

1957-2006 წლების პერიოდში ჯამური ნალექების საშუალო ნახევარწლიური და წლიური მნიშვნელობების  

დეტალური სტატისტიკური ანალიზის შედეგები იყო წარმოდგენილი ადრეულ ნაშრომებში. დროის 

აღნიშნულ პერიოდში დაიკვირვებოდა ნალექების სუსტი დადებითი ტრენდი წლის ცივ პერიოდში. 

ნალექების ცვალებადობა წლის თბილ პერიოდში არ შეიმჩნეოდა. წლიური მონაცემებით შეიმჩნეოდა 

ნალექების მატების სუსტი ტენდენცია. მოცემულ ნაშრომში, რომელიც წარმოადგენს ადრინდელი 

გამოკვლევების გაგრძელებას, მოცემულია საქართველოს ჰიდრომეტეოროლოგიური დეპარტამენტის 

თბილისში დღიურ ჯამურ ნალექებზე დაკვირვებათა მონაცემების სტანდარტული სტატისტიკური 

ანალიზის ზოგიერთი შედეგი 1957-2006 წლებისათვის. კერძოდ, შესწავლილია ატმოსფერული ნალექების 

სტატისტიკური სტრუქტურა 0.1-2, 2,1-5, 5,1-15, 15,1-30 და >30 მმ   დღიური ინტენსივობით და ნალექიანი 

და უნალექო დღეების წლიური რაოდენობა ათი ხუთწლიანი დროითი ინტერვალისათვის 1957-1961, 1962-

1966, ....2002-2006 წლებამდე.    დღიური  ჯამური ნალექების სუსტი ზრდა  და დადებითი ტრენდი 

დაიკვირვებოდა 5,1-15 და 15,1-30 დიაპაზონებისათვის  შესაბამისად. სუსტი შემცირება და უარყოფითი 

ტრენდი დაიკვირვებოდა, შესაბამისად 0,1-2 და 2,1-5 დიაპაზონებისათვის.  დღიური  ჯამური ნალექების 

ცვალებადობა დროში ინტენსივობით >30 არ დაიკვირვებოდა.                                            
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b) ucxoeTSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 
 

ჩარგაზია ხ., ხარშილაძე ო. შიდა გრავიტაციური ტალღების 

ტრანზიენტული ზრდა 

იონოსფეროში წანაცვლებითი 

დინებების არსებობისას 

EGU გენერალური ასამბლეა 2015. 

12-17 აპრილი. ვენა, ავსტრია. 

შესწავლილია შიდა გრავიტაციური ტალღების (შგტ) გაძლიერებისა და ტრანზიენტული ზრდის წრფივი 

მექანიზმი უწყვეტად სტრატიფიცირებულ იონოსფეროში არაერთგვაროვან ქარებთან 

უერთიერთქმედებისას. ნაჩვენებია, რომ  შგტ-ს გაძლიერება დროის მიხედვით არ მიმდინარეობს 

ექსპონენციალურად, არამედ ალგებრულ ხარისხოვანი წესით. 

  

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
2 
 
 

ჩარგაზია ხ., ხარშილაძე ო. ზონალური დინებებისა 

დიდმასშტაბიანი მაგნიტური 

ველების არაწრფივი გენერაცია 

უდს ტალღების მიერ, 

სატელიტური მონაცემების 

ანალიზი 

26-ე გეოდეზიისა და 

გეოფიზიკის საერთაშორისო 

კავშირის გენერალური 

ანსამბლეა. პრაღა, ჩეხეთი. 22 

ივნისი - 2 ინვილის, 2015 

თეორიულად შესწავლილია ტურბულენტურ არაერთგვაროვანი ფონური ქარებით მართულ იონოსფეროში 

ზონალური დინებისა და მაგნიტური ველების არაწრფივი გენერაცია.  შესწავლილია არაწრფივი 

(სკალარული და ვექტორული) ეფექტების როლი სასრული ამპლიტუდის მქონე დამაგნიტებული ტალღების 

მიერ დიდმასშტაბიანი ზონალური დინებებისა და მაგნიტური ველების ფორმირებაში დისიპაციურ 

იონოსფეროში. გამოყენებულ იქნა მოდიფიცირებული პარამეტრული მოდგომა. გამოკვლეულია უდს 

ტალრების უღტიერთტრანსფორმაციის ამოცანა ცანაცვლებითი დინებებით განპირობებულ იონოსფეროში. 

ცატარებულ იქნა რეალურ სატელიტურ მონაცემთა ანალიზი. 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
3 
 

ჩარგაზია ხ., ხარშილაძე ო. ფონური არაერთგვაროვანი 

ქარის გავლენა დიდმასშტაბიანი 

ზონალური დინების 

გენერაციაზე უდს ტალღების 

მიერ 

ევროპის პლანეტარულ 

მეცნიერებათა კონგრესი E EPSC 
2015. nanti, safrangeTi, 27 
seqtemberi – 2 oqtomberi, 

2015 

შესწავლილია არაერთგვაროვანი ფონური ქარებით მართულ იონოსფეროში ზონალური დინების 

გენერაცია. შესწავლილია არაწრფივი (სკალარული და ვექტორული) ეფექტების როლი სასრული 

ამპლიტუდის მქონე ულტრა დაბალი სიხშირის (უდს) მოდების მიერ დიდმასშტაბიანი ზონალური 

დინებების ფორმირებაში დისიპაციურ იონოსფეროში.  გამოვლენილ იქნა შედარებით მცირე მასშტაბიანი 

უდს ტალღიდან და ფონური ქარებიდან ენერგიის დიდმასშტაბიან ზონალურ დინებებში გადაქაჩვის 

თავისებურებები. ნაჩვენებია, რომ ზონალური დინების გენერაცია განპირობებულია სასრულ 

ამპლიტუდიანი დამაგნიტებული როსბის ტალღის რეინოლდსის ძაბვით და ფონური წანაცვლებითი 

დინების ზემოქმედებით. 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

 Amiranashvili A., 

 Chargazia Kh., 

Tourism climate index in the coastal 

and mountain locality of Adjara, 

International Scientific Conference 

“Sustainable Mountain Regions:  
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4 

 

 

 Matzarakis A.,  

Kartvelishvili L 
Georgia.  Make Them Work”. Borovets, 

Bulgaria, 14-16 May,2015 

განსაზღვრულია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  (საქართველოს ცნობილი საკურორტო და 

ტურისტული რეგიონი ) ოთხი სანაპირო და მთაგორიანი  ადგილის ტურიზმის კლიმატური ინდექსის (ტკი) 

მნიშვნელობები - ბათუმი: 9 მეტრი ზღვის დონიდან;  ქობულეთი: 3 მეტრი ზღვის დონიდან, მანძილი  

ბათუმიდან  - 23 კმ შავი ზღვის სანაპირო ზოლის  გასწვრივ;  ხულო: 921 მეტრი ზღვის დონიდან, მანძილი 

ბათუმიდან - 73 კმ.  აღნიშნული დასახლებული პუნქტებისთვის გამოთვლილია ტურიზმის კლიმატური 

ინდექსის საშუალოთვიური მნიშვნელობები 1961 წლიდან 2010 წლამდე პერიოდისათვის. გამოვლენილია  

არსებითი  სხვაობა ტურიზმის კლიმატური ინდექსის მნიშვნელობებს შორის ადგილის რელიეფის 

მიხედვით.  შესწავლილია ტურიზმის კლიმატური ინდექსის მნიშვნელობების ვარიაციები აღნიშნულ 

პერიოდში კლიმატის ცვლილებასთან კავშირში. განსაზღვრულია ტურიზმის სხვადასხვა ფორმებისთვის 

წლის ყველაზე კეთილსაიმედო  პერიოდები ადგილის ბიოკლიმატური მახასიათებლების ასპექტში (პლაჟის 

ტურიზმი,  ეკოტურიზმი, დაკვირვება ფრინველებზე, სპორტული ტურიზმი, სასოფლოსამეურნეო 

ტურიზმი, საკრუიზო ტურიზმი, ღვინის ტურიზმი, სამთო სათხილამურო ტურიზმი, საქმიანი ტურიზმი, 

სათამაშო ტურიზმი და სხვა). 
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ზღვისა და ატმოსფეროს გეოფიზიკური პროცესების მათემატიკური 

მოდელირების სექტორი 
 
* samecniero erTeulis xelmZRvaneli.  
        
         ავთანდილ კორძაძე -  პროფ.,   ფიზიკა-მათემატიკის  მეცნ.  დოქტორი 
 
* samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba.  
 

1. დემური დემეტრაშვილი – მთავარი  მეცნიერ  თანამშრ., ფიზ.-მათ. მეცნ. დოქტორი   

2. ალექასანდრე სურმავა - უფროსი მეცნიერ  თანამშრ., ფიზ.-მათ. მეცნ. დოქტორი   

3. დიანა კვარაცხელია - უფროსი მეცნიერ  თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი 

4. ვეფხია კუხალაშვილი - მეცნიერ  თანამშრომელი, მაგისტრი 
 
 

* saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2014 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# 

gegmiT gaTvaliswinebuli 
da Sesrulebuli 

samuSaos dasaxeleba 
mecnierebis dargisa da 

samecniero mimarTulebis 
miTiTebiT 

samuSaos 
xelmZRvaneli  

samuSaos 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 

შავი ზღვა-ატმოსფეროს სისტე- 

მაში მიმდინარე ჰიდროთერმო- 

დინამიკური  და ეკოლოგიური  

პროცესების მათემატიკური  

მოდელირება, მონიტორინგი და . 

პროგნოზირება. 

ავთანდილ კორძაძე 1. 1. დემური დემეტრაშვილი 
2. 2. ალექსანდრე სურმავა 
3. 3. დიანა კვარაცხელია 
4. 4. ვეფხია კუხალაშვილი  

ეტაპი 1.  ზღვის ზედაპირზე ავარიულად დაღვრილი ნავთობის გავრცელების 2-განზომილებიანი  

მათემატიკური მოდელის შემუშავება.   

შემუშავებულია ზღვის ზედაპირზე ავარიულად დაღვრილი ნავთობის გავრცელების 

ორგანზომილებიანი მოდელი შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფით ალგორითმულ ენაზე 

„ფორტრანი“. მოდელს საფუძვლად უდევს გადატანა-დიფუზიის არასტაციონარული განტოლება, 

სადაც პარამეტრული სახით გათვალისწინებულია ნავთობის კონცენტრაციების შემცირება 

არაჰიდროდინამიკური ფაქტორებით (აორთქლება, ბიოქიმიური პროცესები, სედიმენტაცია და 

სხვ.). მოდელის განტოლება ამოხსნოლია გახლეჩის მეთოდზე დაფუძნებული სასრულ სხვაობითი 

მეთოდების გამოყენებით. მოდელი რეალიზებულია 1 კმ სივრცითი გარჩევისუნარიანობით შავი 

ზღვის საქარელოს აკვატორიაში.       

ეტაპი 2. შავ ზღვაში არაკონსერვატიული მინარევების გავრცელების სივრცითი მოდელის 

შემუშავება.    

შემუშავებულია ზღვის გარემოში არაკონსერვატიული მინარევის  (მათ შორის რადიოაქტიურის) 

გავრცელების მათერმატიკური მოდელი  შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფით. მოდელს 

საფუძვლად უდევს გადატანა-დიფუზიის სამგანზომილებიანიანი არასტაციონარული  

განტოლება, რომელიც ამოხსნილი აგახლეჩის მეთოდზე დაფუძნებული სასრულ სხვაობითი 

მეთოდების გამოყენებით. ისევე როგორც ნავთობის გავრცელების მოდელი, აღნიშნული   
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მოდელი რეალიზებულია 1 კმ სივრცითი გარჩევისუნარიანობით შავი ზღვის საქარელოს 

აკვატორიაში.            

 ეტაპი 3.  მინარევების გავრცელების მოდელების ჩართვა რეგიონულ პროგნოზულ სისტემაში და 

მათი რეალიზაცია.  

მინარევების გავრცელების ორი და სამგანზომილებიანი მოდელები ცალკეული მოდულების 

სახით ჩართულია შავი ზღვის აღმოსავლეთ ნაწილის რეგიონული პროგნოზის სისტემაში. 

საჭიროების შემთხვევაში აღნიშნული სისტემა საშუალებას იძლევა, გარდა დინამიკური 

ველებისა, ოპერატიულთან მიახლოებულ რეჟიმში გამოვთვალოთ ნავთობისა და სხვა 

ანთროპოგენური ნივთიერებების გავრცელების ზონები და მათი კონცენტრაციები 1 კმ სივრცითი 

გარჩევისუნარიანობით. პროგნოზის გამოსათვლელად საჭირო მონაცემები რეგულარულად 

მოგვეწოდება ინტერნეტის საშუალებით ქ. სევასტოპოლის ზღვის ჰიდროფიზიკის 

ინსტიტუტიდან. პროგნოზის შედეგები თავსდება ინტერნეტში შემდეგ მისამართებზე: 

 www.ig-geophysics.ge.    www.oceandna.ge.        

ეტაპი 4. „მცირე  წყლის“ თეორიის განტოლებათა სისტემაზე დაფუძნებული ძალიან მაღალი 

გარჩევისუნარიანი მათემატიკური მოდელის შემუშავება აჭარის სანაპირო ზონისათვის.  

ამჟამად, მზადდება „მცირე  წყლის“ თეორიის განტოლებათა სისტემაზე დაფუძნებული ძალიან 

მაღალი გარჩევისუნარიანი მათემატიკური მოდელის შემუშავება (სივრცითი ბიჯით 20 მ), 

რომელიც განკუთვნილია შავი ზღვის აჭარის სანაპირო ზონისათვის. მოდელი საშუალებას 

მოგვცემს გამოვთვალოთ ვერტიკალზე გასაშუალოებული ზღვის დინების სიჩქარეები და ზღვის 

დონის ცვალებადობა 20 მ ჰორიზონტალური სივრცითი ბიჯით.     

ეტაპი 4.  ლოკალური მასშტაბის ატმოსფერული პროცესის რიცხვითი მოდელის სრულყოფა 

საქართველოს რელიეფის  რელიეფის გათვალისწინებით. 

ატმოსფეროს ჰიდროთერმოდინამიკის სამგანზომილებიანი არაწრფივი არასტაციონარული 

განტოლებების გამოყენებით მუშავდება კახეთის ტერიტორიაზე ჰიდრომეტეოროლოგიური და 

ეკოლოგიური პროცესების განვითარების მეზომასშტაბის რიცხვითი მოდელი, რომელიც 

საშუალებას იძლევა მოდელირებული და შესწავლილი იქნეს კახეთის ტერიტორიაზე ლოკალური 

ატმოსფერული ცირკულაციური სისტემების, წარმოშობა და ევოლუცია სხვადასხვა ფონური 

სინოპტიკური პროცესების დროს. კერძოდ, მოდელირებულია ფონური აღმოსავლეთის ქარის 

შემთხვევაში მეტეოროლოგიური ველების - ქარის სიჩქარე, ატმოსფეროსა და ნიადაგის 

ტემპერატურა, წნევა, ატმოსფეროს ტენიანობის და ღრუბლიანობა, დამაბინძურებელი 

ნივთიერების კონცენტრაცია, შესაძლო სივრცული განაწილება. მიღებულია შედეგები, რომლებიც 

თვისებრივად ახლოსაა დაკვირვებულ ველებთან. მიმდინარეობს მუშაობა, წარმოშობილი 

სიძნელეების დაძლევისათვის – რთული რელიეფით გამოწვეული მეტეოროლოგიური ველების 

დიდი გრადიენტების პირობებში   ღრულიანობის წარმოშობისა და ევოლუციის უფრო 

სრულყოფილი აღწერის მეთოდის დამუშავებისათვის.  

 

 

* saxelmwifo grantiT dafinansebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

შავი ზღვის აღმოსავ-

ლეთ ნაწილის მდგო-

მარეობის რეგიონუ-

ლი პროგნოზის სის-

ტემის სრულყოფა და 

გაფართოება დამა-

ჭუჭყიანებელ ნივთიე- 

რებათა გაცრცელების 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიე- 

რო ფონდი  

ავთანდილ კორძაძე 1. დემური დემეტრა-   

    შვილი 

2. ალექსანდრე სურ- 

  მავა 

3. დიანა კვარაცხე-   

    ლია 

4. ვეფხია კუხალაშვი- 

    ლი 
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პროგნოზის გათვა-

ლისწინებით. 
მიმდინარე საანგარიშო წელს დასრულდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო გრანტის 

ფრგლებში  სამეცნიერო პროექტი  (2013-2015 წწ.), სადაც შემუშავებული იქნა რეგიონული 

პროგნოზის სისტემის გაუმჯობესებული ვერსია  შავი ზღვის  საქართველოს სექტორისა და 

მიმდებარე აკვატორიისათვის. პროექტის რეალიზაციის შედეგად, პირველად შავი ზღვის 

აღმოსავლეთ ნაწილისათვის შემუშავებული იქნა ზღვის მდგომარეობის პროგნოზის 

ოპერატიული სისტემა შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფით, რაც საშუალებას მოგვცემს 

ოპერატიულ რეჟიმში გავთვალოთ არა მარტო ძირითადი ჰიდროფიზიკური ველების – დინების, 

ტემპერატურისა და მარილიანობის 3-განზომილებიანი ველების პროგნოზი 3 დღის 

წინასწარობით და 1 კმ გარჩევისუნარიანობით, არამედ ნავთობითა და სხვა ტოქსიკური 

ნივთიერებებით დაჭუჭყიანებული ზონებისა და კონცენტრაციების პროგნოზი ავარიულ 

სიტუაციებში. საჭიროების შემთხვევაში პროგნოზული სისტემა საშუალებას მოგვცემს აგრეთვე 

დავადგინოთ დაჭუჭყიანების წყაროს კოორდინატები ზღვის აუზის ზოგიერთ წერტილებში 

ცნობილი კონცენტრაციების მიხედვით. პროგნოზისათვის  ყველა საჭირო მონაცემი მიიღება 

ოპერატიულთან მიახლოებულ რეჟიმში ზღვის ჰიდროფიზიკის ინსტიტუტიდან (ქ. 

სევასტოპოლი). პროგნოზული სისტემის საფუძველზე გამოთვლილი დინების, ტემპერატურისა 

და მარილიანობის პროგნოზული ველები –რეგულარულად თავსდება ინტერნეტში 

მისამართებზე:    www.ig-geophysics.ge, www.ocendn.ge 

 

* publikaciebi: 

a) saqarTveloSi 

statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1. 
 
 

სურმავა ა.,  

კუხალაშვილი ვ. 

მდინარე 

მტკვრის 

ამონიუმის 

იონით 

დაბინძურების 

თეორიული 

გამოკვლევა 

მოხსენებათა 

კრებული. მე-7 

საერთაშორისო-

ტენიკური კონ–

ფერენცია        

“ინტერნეტი და 

საზოგადოება” 

ინსო-2015(INSO-

2015), 10-11 ივ–

ლისი, 2015, ქ. 

ქუთაისი, აკაკი  

წერეთლის სა–

ხელმწიფო 

უნივერსიტეტი. 

q. ქუთაისი, აკაკი  

წერეთლის სა–

ხელმწიფო 

უნივერსიტეტი. 

4 

მდ. მტკვარში დამაბინძურებელი ნივთიერების გადატანა-დიფუზიის 

არასტაციონარული წრფივი სამგანზომილებიანი განტოლების გამოყენებით მოდელირებულია 

მდ. მტკვარზე განლაგებული ქალაქებიდან ჩაშვებული ამონიუმის იონის გავრცელება. 

რიცხვითი ექსპერიმენტით მიღებულია მდ. მტკვარში ამონიუმის იონის კონცენტრაციის 

განაწილების სურათი. ნაჩვენებია, რომ მათემატიკური მოდელირებით მიღებული 

კონცენტრაციების მნიშვნელობები დასაშვები სიზუსთით ემთხვევა ნატურალური დაკვირვების 

მონაცემებს.   

http://www.ig-geophysics.ge/
http://www.ocendn.ge/
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# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

2. 
 
 

სურმავა ა., 

ინწკირველი ლ., 

ბუაჩიძე ნ.  

Numerical 

Simulation of 

Distribution of 

Contaminants 

Discharged to 

Kura River. 

Bulletin of  the 

Georgian Natio-

nal Academy of 

Sciences, vol. 9, 

no. 1, 2015. 
 

ქ. თბილისი 6 

       უწყვეტ გარემოში ნივთიერების გადატანა-დიფუზიის არასტაციონარული წრფივი 

სამგანზომილებიანი განტოლების გამოყენებით დამუშავებულია მდ. მტკვარში 

მოხვედრილი დამაბინძურებელი ნივთიერების გავრცელების რიცხვითი მოდელი. მოდელი 

გათვალისწინებულია პირველ მიახლოებაში მდ. მტკვარში დამაბინძურებელი ნივთიერების 

გავრცელების შესწავლისათვის.  მდ. მტკვარი დაყოფილია 10  პირობითად ერთგვაროვან 

წრფივ უბნად და თითოეული უბისათვის გამოყენებულია მდინარის მახასიათებელი 

ჰიდროლოგიური პარამეტრების საშუალო წლიური მნიშვნელობები.  

რიცხვითი ექსპერიმეტით მოდელირებულია საქართველო-თურქეთის სახელმწიფო 

საზღვართან მდ. მტკვარში ჩაღვრილი პასიური დამაბინძურებელი ნივთიერების 

გავრცელება სტაციონალური წყაროს შემთხვევაში. მოდელირებით განსაზღვრულია დრო, 

რომელიც საჭიროა იმითვის, რომ დამაბინძურებელმა ნივთიერებამ მიაღწიოს მდინარეზე 

განლაგებულ პუნქტებს, განვლოს მდინარის სხვადასხვა უბანი, მიაღწიოს საქართველო-

აზერბაიჯანის საზღვარს და მინგეჩაურის წყალსაცავს. განსაზღვრულია დამაბინძურებელი 

ნივთიერების კონცენტრაციის მდინარის კალაპოტში განაწილების სურათი, კონცენ¬ტრაციის 

ცვლილება მდინარის ერთი უბნიდან მეორეში გადასვლისას, შეფასებულია კონცენტრაციის 

ფარდობითი ცვლილება მდინარის 10 პირობით უბანში. 

შესწავლილია საქართველო-თურქეთის სახელმწიფო საზღვართან მდ. მტკვარში 6 სთ 

განმავლობაში ზალპურად ჩაღვრილი პასიური დამაბინძურებელი ნივთიერების 

გავრცელება. ნაჩვენებია დაბინძურების ლაქის თანდათანობითი გადაადგილების სურათი  

მდინარის საქართველოს მონაკვეთში და  კონცენტრაციის თანდათანობითი ცვლილება 

მოდელირებულია მდ. მტკვარზე განლაგებული ქალაქებიდან ჩაშვებული ამონიუმის (NH3)  

გავრცელება. რიცხვითი ექსპერიმეტით მიღებულია მდ. მტკვრში ამონიუმის იონის 

კონცენტრაციის განაწილების სურათი. ნაჩვენებია, რომ მათემატიკური მოდელირებით 

მიღებული კონცენტრაციების მნიშვნელობები დასაშვები სიზუსტით ემთხვევა ნატურული 

დაკვირვებების მონაცემებს. 
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avtorebi 
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adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

3. 
 
 

სურმავა ა. 

  
Numerical 

Simulation of 

Distribution of 

Contaminants 

Discharged to Kura 

River. 

Journal of  the 

Georgian 

Geophysical 

Society, 2015,   

vol. 18b 

 

ქ. თბილისი, 

ი. ჯავახიშვილის 

სახ. თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

6 

ნივთიერების გადატანა-დიფუზიის არასტაციონარული წრფივი სამგანზომილებიანი 

განტოლების გამოყენებით დამუშავებულია მდ. მტკვარში მოხვედრილი დამაბინძურებელი 
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ნივთიერების გავრცელების რიცხვითი მოდელი. რიცხვითი ექსპერიმენტით 

მოდელირებულია საქართველო-თურქეთის სახელმწიფო საზღვართან მდ. მტკვარში 

ჩაღვრილი პასიური დამაბინძურებელი ნივთიერების გავრცელება სტაციონარული წყაროს 

შემთხვევაში. მოდელირებით განსაზღვრულია დრო, რომელიც საჭიროა იმითვის, რომ 

დამაბინძურებელმა ნივთიერებამ მიაღწიოს მდინარეზე განლაგებულ პუნქტებს, განვლოს 

მდინარის სხვადასხვა უბანი, მიაღწიოს საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვარს და 

მინგეჩაურის წყალსაცავს. განსაზღვრულია დამაბინძურებელი ნივთიერების კონცენტრაციის 

მდინარის კალაპოტში განაწილების სურათი, კონცენ¬ტრაციის ცვლილება მდინარის ერთი 

უბნიდან მეორეში გადასვლისას, შეფასებულია კონცენტრაციის ფარდობითი ცვლილება 

მდინარის 10 პირობით უბანში. 

შესწავლილია საქართველო-თურქეთის სახელმწიფო საზღვართან მდ. მტკვარში 6 სთ 

განმავლობაში ზალპურად ჩაღვრილი პასიური დამაბინძურებელი ნივთიერების 

გავრცელება. ნაჩვენებია დაბინძურების ლაქის თანდათანობითი გადაადგილების სურათი  

მდინარის საქართველოს მონაკვეთში და  კონცენტრაციის თანდათანობითი ცვლილება 

მოდელირებულია მდ. მტკვარზე განლაგებული ქალაქებიდან ჩაშვებული ამონიუმის (NH3) 

გავრცელება. რიცხვითი ექსპერიმეტით მიღებულია მდ. მტკვრში ამონიუმის იონის 

კონცენტრაციის განაწილების სურათი. ნაჩვენებია, რომ მათემატიკური მოდელირებით 

მიღებული კონცენტრაციების მნიშვნელობები დასაშვები სიზუსტით ემთხვევა ნატურული 

დაკვირვებების მონაცემებს. 

 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

4 
 
 

კორძაძე ა., 

დემეტრაშვილი 

დ., 

კუხალაშვილი ვ. 

ცირკულაციისა 

და მინარევების  

გავრცელების 

პროგნოზი შავი 

ზღვის საქარ–

თველოს სანაპი–

რო ზოლსა და 

მიმდებარე    

აკვატორიაში. 

 მოხსენებათა 

კრებული. მე-7 

საერთაშორისო-

ტენიკური კონ–

ფერენცია        

“ინტერნეტი და 

საზოგადოება” 

ინსო-2015(INSO-

2015), 10-11 ივ–

ლისი, 2015, ქ. 

ქუთაისი, აკაკი  

წერეთლის სა–

ხელმწიფო 

უნივერსიტეტი. 

q. ქუთაისი, აკაკი  

წერეთლის სა–

ხელმწიფო 

უნივერსიტეტი. 

5 

შავი ზღვის რეგიონული პროგნოზის სისტემა საქართველოს სანაპირო ზოლისა და 

მიმდებარე აკვატორიისათვის, რომელიც ერთ-ერთი კომპონენტია მთლიანად შავი ზღვის 

დიაგნოზისა და პროგნოზის სისტემისა, გაფართოებულია ნავთობისა და სხვა მინარევების 

გავრცელების ორი და სამგანზომილებიანი მათემატიკური მოდელების ჩართვის გზით. 

ამჟამად, რეგიონული პროგნოზის სისტემა ფუნქციონირებს ოპერატიულთან მიახლოებულ 

რეჟიმში და საშუალებას იძლევა განვახორციელოთ ზღვის დინამიკური ველების – დინების, 

ტემპერატურისა და მარილიანობის სამდღიანი პროგნოზი 1 კმ გარჩევისუნარიანობით, ხოლო 

საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში გამოვთვალოთ ზღვაში მოხვედრილი მინარევების 

კონცენტრაციები და დაჭუჭყიანების არეები. 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

Jurnalis/ 
krebulis 

gamocemis 
adgili, 

gverdebis 
raodenoba 
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lis/krebulis 
dasaxeleba 

nomeri gamomcemloba 

5 
 
 

კორძაძე ა.,   

დემეტრაშვილი 

დ. 

კუხალაშვილი ვ. 

Forecast of dyna–

mic and impurity’s 

dispersion process-    

es in the Georgian 

Black Sea coastal 

zone  and 

adjoining water 

area. 
 

შრომათა კრებუ-

ლი. მე-5 საერ–       

 თაშორისო სა– 

მეცნიერო-ტექ–

ნიკური კონფე–

რენცია  “წყალ-

თა მეურნეობის, 

გარემოს  დაცვის, 

არქიტექტურისა 

და მშენებლობის 

თანამედროვე 

პრობლემები”.  

16–19 ივლისი, 

2015,   ქ. თბილი-

სი, საქართველოს 

ტექნიკური უნი-

ვერსიტეტი, 

წყალთა მეურ-

ნეობის ინსტი-

ტუტი. 

 

თბილისი, 

საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

5 

 შავი ზღვის საქართველოს სანაპირო ზოლში ნავთობის ლაქის გადატანისა და სხვა 

მინარევების გავრცელების მოდელირებისა და პროგნოზის მიზნით მინარევების გავრცელების 

ორი და სამგანზომილებიანი მოდელები ცალკეული მოდულების სახით ჩართულია შავი ზღვის 

მდგომარეობის რეგიონულ პროგნოზულ სისტემაში. მოდელები დაფუძნებულია 

არაკონსერვატიული მინარევის ადვექცია-დიფუზიის განტოლებათა ამოხსნაზე გახლეჩის 

მეთოდის გამოყენებით. რიცხვითმა ექსპერიმენტებმა აჩვენა ადვექციისა და ტურბულენტური 

დიფუზიის არსებითი როლი   დაჭუჭყიანების გავრცელების თავისებურებებში.   
 6 

 

 

კორძაძე ა., 

დემეტრაშვილი დ. 
Easternmost Back Sea 

forecasting system: 

the current state and  

perspectives. 

 

აბსტრაქტების 

კრებული. 

საქართველოს 

მექანიკოსთა 

კავშირის VI  

საერთაშორისო 

კონფერნცია, 

29 სექტემბე–

რი – 3 ოქტომ–

ბერი, 2015 

საქართველოს 

საავიაციო 

უნივერსიტეტი 

თბილისი, 

2015 

 2 გვ 

ბოლო ათეულ წელიწადში შავი ზღვის ოპერატიული ოკეანოგრაფიის უდიდესი მიღწევაა 

შავი ზღვის დიაგნოზისა და პროგნოზის სისტემის შემუშავება, რაც შესაძლებელი გახდა იმ 

სამეცნიერო-ტექნოლოგიური პროგრესის შედეგად, რაც დაიკვირვება გასული საუკუნის 90-

იანი წლებიდან. ამ სისტემის ერთ-ერთი კომპონენტია მ. ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტში 

შემუშავებული შავი ზღვის რეგიონული პროგნოზის სისტემა შავი ზღვის აღმოსავლეთ 

ნაწილისათვის, რომელიც მოიცავს საქართველოს სანაპირო ზონას და მის მიმდებარე 

აკვატორიას. რეგიონული პროგნოზის სისტემა საშუალებას იძლევა გამოვთვალოთ ზღვის 

აღმოსავლეთ აკვატორიაში ძირითადი დინამიკური ველების – დინების, ტემპერატურისა და 

მარილიანობის  3 დღიანი პროგნოზი 1 კმ სივრცითი გარჩევისუნარიანობით, ხოლო 

საგანგებო სიტუაციების დროს ვიწინასწარმეტყველოთ აგრეთვე  ზღვაში ჩაღვრილი 
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ნავთობისა და სხვა მინარევების გავრცელების არეები და  კონცენტრაციები.  

რეგიონული პროგნოზის სისტემის შემდგომი სრულყოფა დაკავშირებულია ზღვის 

ღელვიანობის პროგნოზისა და ბიოქიმიური პროცესების მოდელების ჩართვასთან 

პროგნოზულ სისტემაში. გარდა ამისა, შემუშავდება პროგნოზული სისტემის გაცილებით 

მაღალი გარჩევისუნარიანობის მქონე ვერსია, რომელიც გამოყენებული იქნება აჭარის 

სანაპირო ზონისა და ქ. ფოთის აკვატორიისათვის (სივრცითი ბიჯით 50-100 მ). ამ ვერსიის 

ფუნქციონირება შესაძლებელია მხოლოდ ძირითად ვერსიასთან ერთობლივად. ამგვარად, 

შეიქმნება კომპლექსური ოპერატიული რეგიონული პროგნოზის სისტემა, რომელიც 

გააერთიანებს 1 კმ გარჩევისუნარიან პროგნოზულ სისტემას მთლიანად საქართველოს 

სანაპირო ზონისათვის, და 50-100 მ გარჩევისუნარიან პროგნოზულ ქვესისტემას აჭარის 

სანაპირო ზონისა და ქ. ფოთის აკვატორიისათვის.            

  
  

7 

  

 

 

 დავითაშვილი 

თ., 

დემეტრაშვილი 

დ. 

  

 

Numerical modeling of  

of Air flow above  

the Caucasus Region  

 

მოხსენებათა კრებული. 

კომპიუტერულ მეც–

ნიერებათა და გამოყე–

ნებითი მათემატიკის 

საერთაშორისო კონფე–

რენცია ( International 

Conference on Com–puter 

Sciences and Ap–plied  

Mathema–tics (TICCSAM 

2015)), 21-23 მარტი, 2015 

 

 

თბილისი, სოხუ– 

მის უნივერსიტე–  

ტი. 

 

9 

  

სტატიაში წარმოდგენილია საქართველოს მთიანი რელიეფის  ზემოთ ტროპოსფეროში 

ჰაერის დინების რიცხვითი გამოკვლევის  ზოგიერთი შედეგი. რიცხვითი მოდელი 

დაფუძნებულია არასტაციონარულ მეზომასშტაბურ სამგანზომილებიან მოდელზე 

ჰიდროსტატიკურ მიახლოებაში. ამოხსნის არის ზედა საზღვარი მოდელირებულია 

თავისუფალი ზედაპირით, ხოლო ქვედა სასაზღვრო პირობად გამოყენებულია ჰაერის 

ნაწილაკების სრიალის პირობა. მოდელის განტოლებათა სისტემა ამოხსნილია ლაქს–

ვენდროფის ცხადი რიცხვითი სქემით. 

8 დემეტრაშვილი 

დ., 

კვარაცხელია დ. 

 

Numerical 

modeling applied 

for investigation of 

the thermodynamic  

state in the 

biologically acting  

layer of the Black 

Sea. Conference 

proceedings. 

 

 

მოხსენებათა კრებული. 

კომპიუტერულ მეც–

ნიერებათა და გამოყე–

ნებითი მათემატიკის 

საერთაშორისო კონფე–

რენცია (International 

Conference on Compu-ter 

Sciences and Applied  

Mathematics (TICCSAM 

2015)), 

21-23 მარტი, 2015 

 

  

თბილისი, სოხუ– 

მის უნივერსიტე–  

ტი. 

 

16 

  

შავი ზღვის დინამიკის სამგანზომილებინი ბაროკლინური მოდელის საშულებით, რომელიც 

შემუშავებულია ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მ. ნოდიას 

გეოფიზიკის ინსტიტუტში, გამოკვლეულია ზაფხულის სეზონში შავი ზღვის ბიოლოგიურად 

აქტიურ ფენაში ჰიდროთერმოდინამიკური პროცესების ძირითადი თავისებურებანი. 

გამოკვლევები ჩატარებულია არასტაციონარული ატმოსფერული ქარისმიერი და 
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თერმოხალინური ზემოქმედების პირობებში. თერმოხალინური ზემოქმედება 

გათვალისწინებულია როგორც დირიხლეს, ასევე ნეიმანის სასაზღვრო პირობებით ზედა საზ–

ღვარზე ტემპერატურისა და მარილიანობისათვის კლიმატური მონაცემების გამოყენებით.  

ჩატარებულმა გამოთვლითმა ექსპერიმენტებმა აჩვენა თერმოხალინური ზემოქმედების 

მნიშვნელოვანი როლი ცირკულაციური რეჟიმის ჩამოყალიბებაში შავი ზღვის ზედა 

ბიოლოგიურად აქტიურ ფენაში გარდამავალი კლიმატური პირობების დროს. გარდა ამისა, 

თერმოხალინური ზემოქმედება თამაშობს აქტიურ როლს სითბოს ჰორიზონტალურ 

გადატანაშიც ზედა 2–26 მ სისქის ფენაში.     

9 

 

 

კორძაძე ა. 

დემეტრაშვილი 

დ.   

კუხალაშვილი 

ვ.  

 

Forecast of dyna-

mic fields and im-

purity dispersion 

in the 

easternmost part 

of the Black Sea 
 

Journal of the Georgian  

Geophysical Society. 

2015, vol.18b  

  

ქ. თბილისი, 

ი. ჯავახიშვილის 

სახ. თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

9 

  

წარმოდგენილია შავი ზღვის აღმოსავლეთ ნაწილისათვის მოკლევადიანი რეგიონული 

პროგნოზის სისტემის გაუმჯობესებული ვერსია. პროგნოზის სისტემა შედგება 

ჰიდროდინამიკური და ეკოლოგიური ბლოკებისაგან. ჰიდროდინამიკური ბლოკი შეიცავს მ. 

ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტის მაღალი გარჩევისუნარიან სამგანზომილებიან შავი ზღვის 

დინამიკის რეგიონულ მოდელს, ხოლო ეკოლოგიური ბლოკი შედგება ნავთობისა და სხვა 

მინარევების გავრცელების ორი და სამგანზომილებიანი მოდელებისაგან. რეგიონული 

პროგნოზის სისტემა, რომელიც ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია მთლიანად შავი ზღვის 

დიაგნოზისა და პროგნოზის სისტემისა, ფუნქციონირებს რეალურთან მიახლოებულ რეჟიმში 

და უზრუნველყოფს შავი ზღვის დინამიკური ველების – დინების, ტემპერატურისა და 

მარილიანობის სამდღიან პროგნოზს 1 კმ გარჩევისუნარიანობით, ხოლო საგანგებო 

სიტუაციებში შესაძლებლობას იძლევა გამოვთვალოთ მინარევის კონცენტრაციებისა და 

დაჭუჭყიანების ზონების პროგნოზიც.              

10 

 

 

სურმავა ა.,  

ინწკირველი  

ლ., 

ბუაჩიძე  ნ., 

მდივანი გ. 

 

Numerical 

Investigation of 

Contaminants 

distribution in the 

Georgian part of 

Mtkvari River.  

 

Proceedings  of Inter-

national Conference 

,,Modern roblems of 

geography and 

anthropology”, Dedicated 

to the 140th Anniversary 

of Academician Alexandre 

Javakhishvili. Tbilisi, 

2015.  

 

ქ. თბილისი, 

ი. ჯავახიშვილის 

სახ. თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

5 

  

     უწყვეტ გარემოში ნივთიერების გადატანა-დიფუზიის არასტაციონარული წრფივი 

სამგანზომილებიანი განტოლების გამოყენებით დამუშავებულია მდ. მტკვარში მოხვედრილი 

დამაბინძურებელი ნივთიერების გავრცელების რიცხვითი მოდელი. მოდელი 

გათვალისწინებულია პირველ მიახლოებაში მდ. მტკვარში დამაბინძურებელი ნივთიერების 

გავრცელების შესწავლისათვის.  მდ. მტკვარი დაყოფილია 10  პირობითად ერთგვაროვან წრფივ 

უბნად და თითოეული უბისათვის გამოყენებულია მდინარის მახასიათებელი 

ჰიდროლოგიური პარამეტრების საშუალო წლიური მნიშვნელობები.  

მოდელირებულია საქართველო-თურქეთის სახელმწიფო საზღვართან მდ. მტკვარში ჩაღვრილი 

პასიური დამაბინძურებელი ნივთიერების გავრცელება სტაციონალური წყაროს შემთხვევაში. 

მოდელირებით განსაზღვრულია დრო, რომელიც საჭიროა იმითვის, რომ დამაბინძურებელმა 

ნივთიერებამ მიაღწიოს მდინარეზე განლაგებულ პუნქტებს, განვლოს მდინარის სხვადასხვა 

უბანი, მიაღწიოს საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვარს და მინგეჩაურის წყალსაცავს 
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b) ucxoeTSი 

statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

10 
 
 

კორძაძე ა. 

დემეტრაშვილი 

დ.   

კუხალაშვილი ვ.  
 

Easternmost Black 

Sea Regional 

Forecasting System 

 
 

Proceed. of the 

Twelfth 

International 

Conference on the 

Mediterranean 

Coastal 

Environment-

MEDCOAST 2015, 

6-10 October,2015 

ქ. ვარნა, 

ბულგარეთი 

12 

 სტატიაში მოცემულია  შავი ზღვის აღმოსავლეთ ნაწილისათვის რეგიონული 

პროგნოზული სისტემის აღწერა და დემონსტრირებულია ცირკულაციისა და  მინარევების  

გავრცელების მოკლევადიანი პროგნოზის გამოთვლის ზოგიერთი შედეგი. პროგნოზული 

სისტემა შედგება ჰიდროდინამიკური და ეკოლოგიური ბლოკებისაგან.    

ჰიდროდინამიკური ბლოკი დაფუძნებულია ი. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის მ. ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტის მაღალი გარჩევისუნარიან ზღვის 

დინამიკის რეგიონულ მოდელის გამოყენებაზე, რომლის სათვლელი ბადე ჩადგმულია ზღვის 

ჰიდროფიზიკის ინსტიტუტის (ქ. სევასტოპოლი) შავი ზღვის დინამიკის მოდელის სათვლელ 

ბადეში. ეკოლოგიური ბლოკი შედგება მიონარევების გავრცელების ორ და სამგანზომილებიან 

მოდელებზე, რომლებიც დაფუძნებულია არასტაციონარულ გადატანა-დიფუზიის 

განტოლებაზე. ორივე ბლოკის ამოცანათა ამოსახსნელად გამოყენებულია გახლეჩის მეთოდზე 

დაფუძნებული დიფერენციალურ განტოლებათა ამოხსნის სასრულ-სხვაობითი მეთოდები.    
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

11 
 
 

Кордзадзе А. А., 

Деметрашвили 

                   Д. И. 

Прогноз цирку-

ляционных про-

цессов и распрос- 

транения неф-

тяного загрязне-

ния в восточной 

части Черного 

моря на основе 

региональной 

прогнстической 

системы   

 
 

Морской 

гидрофизический 

журнал 

 2015, №1 

Севастополь 12 

შავი ზღვის აღმოსავლეთ ნაწილის დინამიკური მდგომარეობის მოკლევადიანი პროგნოზის 

სისტემა (თხევადი საზღვარი დასავლეთის მხრიდან გადის  ა.გ. 39.080 -ზე) გაფართოებულია 
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სისტემაში ნავთობის გავრცელების მოდელის ჩართვის გზით. პროგნოზული სისტემა 

დინამიკური პარამეტრების - დინების, ტემპერატურისა და მარილიანობის 3-განზომილებიანი 

ველების პროგნოზის გარდა, შესაძლებლობას იძლევა საჭიროების შემთხვევაში 

ოპერატიულად გავთვალოთ ნავთობით დაჭუჭყიანების არეები და კონცენტრაციები შავი 

ზღვის საქართველოს სექტორში 1 კმ გარჩევისუნარიანობით და 3 დღის წინასწარობით.  

რიცხვითმა ექსპერიმენტებმა გაფართოებული რეგიონული პროგნოზული სისტემის 

საფუძველზე აჩვენა დინამიკური პროცესების მნიშვნელოვანი როლი დაჭუჭყიანების 

სივრცით-დროით განაწილებაში.    

  
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

12 
 
 

კვარაცხელია დ.  

დემეტრაშვილი 

დ.  

 

Numerical inves-

tigation of sensi-

tivity of the Black  

Sea layer to verti- 

cal turbulent dif- 

fusion processes.  
    

Geophysical 

Research abstracts. 

EGU General 

Assembly 2015, 

12-17 April, 2015, 

Vienna, Austria 

Vienna, Austria 

2015 

1 

სტატიაში განხილულია შავი ზღვის ზედა ფენის ფორმირება და ევოლუცია ატმოსფერულ 

არასტაციონარულ ცირკულაციასთან და თერმოხალინურ ზემოქმედებასთან კავშირში. 

გამოთვლითი ექსპერიმენტების შედეგები აჩვენებს, რომ ზამთრის პერიოდში 

ტურბულენტური დიფუზიური პროცესები მნიშვნელოვანია 16–26 მ სიღრმის ზედა ფენაში. 

ცივი სეზონისაგან განსხვავებით,  გარდამავალი პერიოდის განმავლობაში, როდესაც ზღვის 

შერევის ფენის სიღრმეა 2–4 მ ტურბულენტური დიფუზიის როლი შედარებით უმნიშვნელოა. 

თბილ სეზონში (ზაფხული), როდესაც შერევის ზედა ფენა არ დაიკვირვება, ვერტიკალური 

დიფუზია უფრო მნიშვნელოვნად აისახება ტემპერატურული ველის ფორმირებაზე, ვიდრე 

მარილიანობის ველზე.       

  
 

 
  * samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

a) saqarTveloSi 

 
# momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  forumis Catarebis  

dro da adgili 
1 
 
 
 

სურმავა ა.,  კუხალაშვილი ვ. მდინარე მტკვრის ამონიუ-

მის იონით დაბინძურების 

თეორიული გამოკვლევა. 

მე-7 საერთაშორისო-ტენიკუ-

რი კონფერენცია  „ინტერნე-       

ტი და    საზოგადოება” 

ინსო-2015(INSO-2015), 10-11 

ივლისი, 2015, q. ქუთაისი, 

აკაკი წერეთლის სახელმწი- 

ფო უნივერსიტეტი. 
მოხსენება შეეხებოდა მდ. მტკვარში ამონიუმის იოდის გავრცელების მათემატიკურ 

მოდელირებას დამაბინძურებელი ნივთიერების გადატანა-დიფუზიის არასტაციონარული 

წრფივი სამგანზომილებიანი განტოლების გამოყენებით. ნაჩვენებია, რომ მათემატიკური 

მოდელირებით მიღებული კონცენტრაციების მნიშვნელობები დასაშვები სიზუსტით ემთხვევა 
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ნატურალური დაკვირვების მონაცემებს.   
# momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  forumis Catarebis  

dro da adgili 

2 
 
 
 

კორძაძე ა., დემეტრაშვილი 

დ. კუხალაშვილი ვ. 
ცირკულაციისა და მინარე-

ვების გავრცელების პროგ-

ნოზი   შავი ზღვის საქარ-

თველოს სანაპირო ზოლსა 

და მიმდებარე   აკვატორი-

აში. 

მე-7 საერთაშორისო-ტენიკუ-

რი კონფერენცია  „ინტერნე-       

ტი და    საზოგადოება” 

ინსო-2015(INSO-2015), 10-11 

ივლისი, 2015, q. ქუთაისი, 

აკაკი წერეთლის სახელმწი- 

ფო უნივერსიტეტი. 
ამჟამად, ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მ. ნოდიას 

გეოფიზიკის ინსტიტუტში ოპერატიულთან მიახლოებულ რეჟიმში ფუნქციონირებს რეგიონული 

პროგნოზის სისტემა, რომელიც საშუალებას იძლევა განვახორციელოთ ზღვის დინამიკური 

ველების – დინების, ტემპერატურისა და მარილიანობის სამდღიანი პროგნოზი 1 კმ 

გარჩევისუნარიანობით, ხოლო საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში გამოვთვალოთ ზღვაში 

მოხვედრილი მინარევების კონცენტრაციები და დაჭუჭყიანების არეები. 

 
# momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  forumis Catarebis  

dro da adgili 

3 
 
 
 

კორძაძე ა., დემეტრაშვილი 

დ. კუხალაშვილი ვ. 
Forecast of dynamic and 

impurity’s dispersion process-    

es in the Georgian Black Sea 

coastal zone  and adjoining 

water area. 

 

მე-5 საერთაშორისო სამეც– 

ნიერო-ტექნიკური კონფე-

რენცია  “წყალთა 

მეურნეობის, გარემოს  

დაცვის, არქიტექტურისა და 

მშენებლობის თანამედროვე 

პრობლემები”.  16–19 

ივლისი, 2015,   ქ. თბილისი, 

საქaრთველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი, წყალთა 

მეურნეობის ინსტიტუტი. 
 

შავი ზღვის საქართველოს სანაპირო ზოლში ნავთობის ლაქის გადატანისა და სხვა 

მინარევების გავრცელების მოდელირებისა და პროგნოზის მიზნით მინარევების გავრცელების 

ორი და სამგანზომილებიანი მოდელები ცალკეული მოდულების სახით ჩართულია შავი ზღვის 

მდგომარეობის რეგიონულ პროგნოზულ სისტემაში. მოდელები დაფუძნებულია 

არაკონსერვატიული მინარევის ადვექცია-დიფუზიის განტოლებათა ამოხსნაზე გახლეჩის 

მეთოდის გამოყენებით. რიცხვითმა ექსპერიმენტებმა აჩვენა ადვექციისა და ტურბულენტური 

დიფუზიის არსებითი როლი   დაჭუჭყიანების გავრცელების თავისებურებებში.   
# momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  forumis Catarebis  

dro da adgili 

4 
 
 
 

კორძაძე ა., დემეტრაშვილი 

დ. 
Easternmost Back Sea fore-

casting system: the current 

state and  perspectives. 

 

საქართველოს მექანიკოსთა 

კავშირის VI საერთაშორისო 

კონფერნცია, 29 სექტემბერი – 

3 ოქტომბერი, 2015 

q. თბილისი, საქართველოს 

საავიაციო უნივერსიტეტი 
მოხსენება ეძღვნებოდა  ბოლო ათეულ წელიწადში შავი ზღვის ოპერატიული ოკეანოგრაფიის 

ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მონაპოვარს -  შავი ზღვის დიაგნოზისა და პროგნოზის სისტემას, 

რომლის შემუშავება შესაძლებელი გახდა იმ სამეცნიერო-ტექნოლოგიური პროგრესის შედეგად, 

რაც დაიკვირვება გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან. ამ სისტემის ერთ-ერთი კომპონენტია მ. 
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ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტში შემუშავებული შავი ზღვის რეგიონული პროგნოზის სისტემა 

შავი ზღვის აღმოსავლეთ ნაწილისათვის, რომელიც მოიცავს საქართველოს სანაპირო ზონას და 

მის მიმდებარე აკვატორიას. რეგიონული პროგნოზის სისტემა საშუალებას იძლევა 

გამოვთვალოთ ზღვის აღმოსავლეთ აკვატორიაში ძირითადი დინამიკური ველების – დინების, 

ტემპერატურისა და მარილიანობის  3 დღიანი პროგნოზი 1 კმ სივრცითი გარჩევისუნარიანობით, 

ხოლო საგანგებო სიტუაციების დროს ვიწინასწარმეტყველოთ აგრეთვე  ზღვაში ჩაღვრილი 

ნავთობისა და სხვა მინარევების გავრცელების არეები და  კონცენტრაციები.  

რეგიონული პროგნოზის სისტემის შემდგომი სრულყოფა დაკავშირებულია ზღვის 

ღელვიანობის პროგნოზისა და ბიოქიმიური პროცესების მოდელების ჩართვასთან პროგნოზულ 

სისტემაში. გარდა ამისა, შემუშავდება პროგნოზული სისტემის გაცილებით მაღალი 

გარჩევისუნარიანობის მქონე ვერსია, რომელიც გამოყენებული იქნება აჭარის სანაპირო ზონისა 

და ქ. ფოთის აკვატორიისათვის (სივრცითი ბიჯით 50-100 მ).  
# momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  forumis Catarebis  

dro da adgili 

5 
 
 
 

დავითაშვილი თ., 

დემეტრაშვილი დ. 
Numerical modeling of air flow  

above the  Caucasus Region.  

 

კომპიუტერულ 

მეცნიერებათა და 

გამოყენებითი მათემატიკის 

საერთაშორისო კონფერენცია 

( International Conference on 

Computer Sciences and Applied  

Mathematics (TICCSAM 2015)), 

21-23 მარტი, 2015 
q. თბილისი, სოხუმის 

უნივერსიტეტი 

 
განხილულია ჰაერის მასის დინება ტროპოსფეროში კავკასიის რთული ოროგრაფიის ზემოთ 

არასტაციონარული სივრცითი ჰიდროსტატიკური მოდელის საფუძველზე, რომელსაც 

საფუძვლად უდევს ატმოსფეროს ჰიდროთერმოდინამიკის განტოლებათა სრული სისტემა. 

მოდელის განტოლებათა სისტემა ამოხსნილია ლაქს–ვენდროფის რიცხვითი სქემით.   

# momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  forumis Catarebis  
dro da adgili 

6 
 
 
 

დემეტრაშვილი დ. 

კვარაცხელია დ. 
Numerical modeling applied 

for investigation of the 

thermodynamic  state in the 

biologically acting  layer of the 

Black Sea. Conference 

proceedings. 

 

 

კომპიუტერულ მეცნიერე-

ბათა და გამოყენებითი 

მათემატიკის საერთაშორისო 

კონფერენცია ( International 

Conference on Computer 

Sciences and Applied  

Mathematics (TICCSAM 2015)), 

21-23 მარტი, 2015 
q. თბილისი, სოხუმის 

უნივერსიტეტი 

 
შავი ზღვის დინამიკის სამგანზომილებინი ბაროკლინური მოდელის საშულებით, რომელიც 

შემუშავებულია ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მ. ნოდიას 

გეოფიზიკის ინსტიტუტში, გამოკვლეულია ზაფხულის სეზონში შავი ზღვის ბიოლოგიურად 

აქტიურ ფენაში ჰიდროთერმოდინამიკური პროცესების ძირითადი თავისებურებანი. 

გამოკვლევები ჩატარებულია არასტაციონარული ატმოსფერული ქარისმიერი და 

თერმოხალინური ზემოქმედების პირობებში. ჩატარებულმა გამოთვლითმა ექსპერიმენტებმა 

აჩვენა თერმოხალინური ზემოქმედების მნიშვნელოვანი როლი ცირკულაციური რეჟიმის 
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ჩამოყალიბებაში შავი ზღვის ზედა ბიოლოგიურად აქტიურ ფენაში და სითბოს ჰორიზონტალურ 

გადატანაში ზედა 2-26 მ სისქის ფენაში. 

# momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  forumis Catarebis  
dro da adgili 

7 
 
 
 

სურმავა ა.,  

ინწკირველი  ლ., 

ბუაჩიძე  ნ., 

მდივანი გ. 

 

Numerical Investigation of 

Contaminants distribution in 

the Georgian part of Mtkvari 

River. 

International Conference 

,,Modern problems of 

geography and anthropology”, 

Dedicated to the 140th 

Anniversary of Academician 

Alexandre Javakhishvili. Tbilisi, 

2015.  

 
მოდელირებულია საქართველო-თურქეთის სახელმწიფო საზღვართან მდ. მტკვარში ჩაღვრილი 

პასიური დამაბინძურებელი ნივთიერების გავრცელება სტაციონალური წყაროს შემთხვევაში. 

მოდელირებით განსაზღვრულია დრო, რომელიც საჭიროა იმითვის, რომ დამაბინძურებელმა 

ნივთიერებამ მიაღწიოს მდინარეზე განლაგებულ პუნქტებს, განვლოს მდინარის სხვადასხვა 

უბანი, მიაღწიოს საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვარს და მინგეჩაურის წყალსაცავს 

# momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  forumis Catarebis  
dro da adgili 

7 
 
 
 

კვარაცხელია დ.,  

დემეტრაშვილი დ. 

 

შავი ზღვის შერეული ფენის 

თავისებურებების რიცხვი-

თი კვლევა საქართველოს 

სანაპირო ზონისათვის  

 

საქართველოს მექანიკოსთა 

კავშირის VI საერთაშორისო 

კონფერნცია, 29 სექტემბერი – 

3 ოქტომბერი, 2015 

q. თბილისი, საქართველოს 

საავიაციო უნივერსიტეტი 

ზღვებისა და ოკეანეების ზედა შერეული ფენა წარმოადგენს წყლის ერთერთ მნიშვნელოვან 

არეს, რომლის თერმოდინამიკური მდგომარეობა განსაზღვრავს მრავალ მნიშვნელოვან ფიზიკურ, 

ქიმიურ და ბიოლოგიურ პროცესებს ზღვა-ატმოსფერულ გარემოში. იგივეს თქმა შეიძლება შავი 

ზღვის ტურბულენტური შერეული ფენის შესახებ, რომელიც წარმოადგენს კვლევის მთავარ 

საგანს. ცნობილია, რომ შერეული ფენის სიღრმე ძირითადად განისაზღვრება წყლის თვისებების 

შეფასებებით: ტემპერატურისა და სიმკვრივის, მაგრამ ჩვენს შემთხვევაში შერეული ფენის 

სიღრმე და მისი ცვალებადობა შესწავლილია შავი ზღვის დინამიკის რიცხვითი მოდელის 

გამოყენებით, რომელიც შემუშავდა მ. ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტში (BშM-IG). 

კვლევის მთავარ საგანს წარმოადგენდა შავი ზღვის ზედა შერეული ფენის წარმოქმნის 

თავისებურებებისა და მისი ევოლუციის შესწავლა საქართველოს სანაპირო ზონისათვის 

არასტაციონარული ატმოსფერულ ცირკულაციასთან მიმართებაში და თერმოხალინური 

ზემოქმედების გათვალისწინებით შიდა წლიურ დროით მასშტაბებში. აგრეთვე, კვლევის მთავარ 

ასპექტს წარმოადგენს ვერტიკალური დიფუზიის კოეფიციენტის მნიშვნელოვანი ზეგავლენა შავი 

ზღვის ზედა ფენის ტემპერატურულ და მარილიანობის ველებზე. ამასთანავე, ვერტიკალური 

დიფუზიის კოეფიციენტი სითბოსა და მარილიანობისთვის ჩათვლილია მუდმივად და მისი 

პარამეტრიზება განხორციელდა ობუხოვის მოდიფიცირებული ფორმულის მიხედვით. 
 

b) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

8 
 

Kordzadze A. A.,  Demetrashvili 

D. I., Kukhalashvili V. G 
Easternmost Black Sea Regional 

Forecasting System 

the Twelfth International 

Conference on the 
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Mediterranean Coastal 

Environment-MEDCOAST 2015, 

Varna, Bulgaria,  6-10 

October,2015 
მოხსენებაში მოცემულია შავი ზღვის აღმოსავლეთ ნაწილისათვის რეგიონული პროგნოზული 

სისტემის აღწერა და დემონსტრირებულია ცირკულაციისა და  მინარევების  გავრცელების 

მოკლევადიანი პროგნოზის გამოთვლის ზოგიერთი შედეგი. პროგნოზული სისტემა შედგება 

ჰიდროდინამიკური და ეკოლოგიური ბლოკებისაგან.    

ჰიდროდინამიკური ბლოკი დაფუძნებულია ი. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის მ. ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტის მაღალი გარჩევისუნარიან ზღვის 

დინამიკის რეგიონულ მოდელის გამოყენებაზე, რომლის სათვლელი ბადე ჩადგმულია ზღვის 

ჰიდროფიზიკის ინსტიტუტის (ქ. სევასტოპოლი) შავი ზღვის დინამიკის მოდელის სათვლელ 

ბადეში. ეკოლოგიური ბლოკი შედგება მიონარევების გავრცელების ორ და სამგანზომილებიან 

მოდელებზე, რომლებიც დაფუძნებულია არასტაციონარულ გადატანა-დიფუზიის განტოლებაზე. 

ორივე ბლოკის ამოცანათა ამოსახსნელად გამოყენებულია გახლეჩის მეთოდზე დაფუძნებული 

დიფერენციალურ განტოლებათა ამოხსნის სასრულ-სხვაობითი მეთოდები.    

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

9 
 
 
 

Буачидзе Н. С., Инцкирвели Л. 

Н., Сурмава  А. А. 

Определение качества воды 

бассейна реки Кура 

посредством интегральных 

гидрохимических показателей 

 LXVIII Герценовские чтения, 

22-25 апреля 2015 года, Санкт-

Петербург, Россия 

გამოკვლეულია  მდ. მტკვრის, ალაზნისა და იორის ჰიდროქიმიური და ჰიდრობიოლოგიური 

დაბინძურება მდინარეების  წყალში, ასევ ფსკერულ დანალექში. შემჩნეულია დამაბინძირებელი 

კომპონენტების კონცენტრაციის ზრდა მდინარეების დინების მიმართულებით. ჰიდროქიმიური 

ინდექსების გამოყენებით შეფასებულია მდინარეების დაბინძურების ხარისხი. 
 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

10 
 
 
 

Kvaratskhelia  D.  

Demetrashvili  D. 

 Numerical investigation of 

sensitivity of the Black Sea layer  

to vertical turbulent diffusion 

 processes 

   EGU General assembly 2015. 

Vienna, Austria, 27 April-2 May, 

2015.  

 

მ. ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტის შავი ზღვის დინამიკის 3-განზომილებიანი 

ბაროკლინური მოდელის მეშვეობით გამოკვლეულია შავი ზღვის ჰიდროლოგიური სტრუქტურის  

ძირითადი თავისებურებები გარდამავალი სეზონის (აპრილი) კლიმატური პირობებისათვის 

ატმოსფეროს თერმოხალინური ზემოქმედება გათვალისწინებულია როგორც დირიხლეს, ასევე 

ნეიმანის ზედა სასაზღვრო პირობებით.ჩატარებულმა რიცხვითმა ექსპერიმენტმა სუსტი ქარის 

პირობებში აჩვენა თერმოხალინური ზემოქმედების პირველადი როლი შავი ზღვის ცირკულაციის 

ვერტიკალური სტრუქტურის ფორმირებაში. ასევე, რიცხვითი ექსპერიმენტის ფონზე გამოიკვეთა 

თერმოხალინური ზემოქმედების მნიშვნელოვანი გავლენა ჰორიზონტზე სითბოს ინტენსიურ 

გადატანაში შავი ზღვის ზედა 2-26 მ ფენაში.    
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კოსმოსური კვლევის ცენტრი 
 

      2. სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი:  

      დავით ზილფიმიანი 
 

      3. სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: 

      დავით ზილფიმიანი, გოგი ჩაგელიშვილი, რევაზ ჭანიშვილი, ოლეგ ხარშილაძე, 

გენადი თვაური, ელენე უჩავა, ქეთი ქორიძე,                          ტატიანა ჯინჯოლია,   

კარლო ქორიძე, დავით იმნაძე 
 

II. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2015 წლისათვის 

დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები 
 

N 

გეგმით გათვალისწინებული და 

შესრულებული სამუშაოს 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

სამუშაოს ხელმძღვანელი 
სამუშაოს 

შემსრულებლები 

1 თანამგზავრული დისტანციური 

ზონდირების მონაცემების 

დამუშავება და გამოყენება 

საქართველოს ტერიტორიის და 

გეოკოსმოსური გარემოს 

მონიტორინგისთვის. 

დავით ზილფიმიანი გოგი ჩაგელიშვილი, 

რევაზ ჭანიშვილი, ოლეგ 

ხარშილაძე, გენადი 

თვაური, ელენე უჩავა, 

 ქეთი ქორიძე, ტატიანა 

ჯინჯოლია, 

კარლო ქორიძე, დავით 

იმნაძე 

 

 
 
 
 
 

     კოსმოსური კვლევის ცენტრის 2015 წლის სამუშაო გეგმის მიხედვით გაგრძელდა 

წინა წელს დაწყბული  კვლევები დედამიწის დისტანციური ზონდირების და გეოკოსმოსური 

გარემოს პარამეტრების შეფასების მიზნით თანამგზავრული ტექნოლოგიების გამოყენების 

ამოცანებში. ამისათვის ჩატარდა  კვლევა სამი მიმართულებით. ერთი მათგანი 

გულისხმობს თანამგზავრებით დისტანციური ზონდირების მეთოდებით დედამიწის 

ზედაპირზე მიმდინარე დინამიური პროცესების შესწავლას, მეორე  გეოკოსმოსურ 

გარემოზე (იონოსფერო, მაგნიტოსფერო) უშუალო თანამგზავრული დაკვირვებების  

მონაცემთა ანალიზს და მათ თეორიულ ინტერპრეტაციას და მესამე თეორიული კვლევები 

ანალიზურ მოდელებში. 

 პირველი ამოცანის გადაჭრისათვის  სამუშაო გეგმის ფარგლებში ჩატარდა 

თანამგზავრული დისტანციური ზონდირების მონაცემების მოპოვება, დამუშავება და 

მიღებული შედეგების გამოყენება საქართველოს ტერიტორიაზე თოვლის საფარის 

ფართობების შეფასების მიზნით ბოლო 3 წლის პერიოდისათვის.  

    სეზონური თოვლის საფარი დედამიწის კლიმატური სისტემის უმნიშვნელოვანესი 

კომპონენტის - კრიოსფეროს ერთ-ერთი სახეობაა. ის ზემოქმედებს კლიმატზე, 

რელიეფზე, ჰიდროგრაფიულ და ნიადაგწარმომქმნელ პროცესებზე, მცენარეებისა და 

ცხოველების საარსებო გარემოზე, ეკოსისტემის ფუნქციონირებაზე. თოვლის საფარის 

ფართობის ცვლილება გავლენას ახდენს, როგორც გლობალურ, ისე ადგილობრივ 

კლიმატზე, ეკოსისტემაზე და მოსახლეობის კეთილდღეობაზე.  
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    თოვლის საფარი არა მხოლოდ თავად რეაგირებს კლიმატის ცვლილებაზე, რითაც 

კლიმატის ცვლილების ინდიკატორების როლს ასრულებს, არამედ თავადაც ახდენს 

გავლენას კლიმატზე. კლიმატის თანამედროვე ცვლილებამ შესაძლებელია 

დრამატულად შეცვალოს დედამიწის მდგრდი თოვლის საფარის არეალები ანუ იქ, სადაც 

თოვლი ერთი და მეტი თვის განმავლობაში უწყვეტად დევს და იმოქმედოს მისი 

ხანგრძლივობის პერიოდზე.     ეს პრობლემა განსაკუთრებულ აქტუალობას 

მაღალმთიანი რეგიონებისთვის იძენს. საქართველოსათვის, რომელსაც კავკასიის 

რეგიონში სტრატეგიული გეოგრაფიული მდებარეობა უკავია, როგორც ეკონომიკური, ისე 

გეოეკოლოგიური თვალსაზრისით თოვლის რესურსის შესწავლას და მის მრავალწლიურ 

მონიტორინგს დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. ჰიდრო-ენერგეტიკული რესურსების მართვა 

განსაკუთრებით  კი მაღალმთიან რეგიონებში, ავტო მაგისტრალებზე ტრანსპორტის 

უსაფრთხო გადაადგილება ზამთრის პერიოდში, მოსახლეობის წყალმომარაგების საკითხი, 

გახშირებული სტიქიური პროცესები (ზვავები, ღრვარცოფი, მეწყერი, წყალიდობა, 

წყალმოვარდნა) - არის ის საკითხები, რომელთა გონივრული მართვა წარმოუდგენელია 

თოვლის რესურსის თანამედროვე მდგომარეობის შეფასებისა და მისი ცვლილების 

ტენდენციის დადგენის გარეშე.  

    საქართველოს ტერიტორიაზე 2000-დან 2014 წლამდე 14 ჰიდროლოგიური წლის 

განმავლობაში თოვლის საფარის დინამიკის შესწავლის მიზნით გამოვიყენეთ თანამგზავრ 

Terra-ს სენსორ MODIS-ის თანამგზავრული გაზომვების საფუძველზე მიღებული თოვლის 

საფარის ცვალებადობის მონაცემები, კერძოდ, თოვლის საფარის 8-დღიანი კომპიზიციური 

მონაცემები. ე.წ.  MODIS/Terra Snow Cover 8-Day L3 Global 500m Grid data. განმარტების 

თანახმად, აღნიშნულ მონაცემებში თოვლით დაფარულად მიჩნეულია ყველა ის პიქსელი, 

რომლებიც განსახილველი 8 დღის განმავლობაში თუნდაც ერთი დღის განმავლობაში 

მიჩნეული იყო თოვლით დაფარულად.  თოვლის საფარის აღნიშნული 8-დღიანი 

კომპოზიციური მონაცემების საფუძველზე შევადგინეთ თოვლის საფარის ყოველთვიური 

კომპოზიციური მონაცემები 14 ჰიდროლოგიური წლის თითოეული თვისათვის. თოვლის 

საფარის თვიურ კომპოზიციურ სურათებზე თოვლით დაფარულად მივიჩნიეთ ყველა ის 

პიქსელი, რომლებიც ამა თუ იმ თვის შესაბამისი 8-დღიანი ინტერვალიდან არანაკლებ ორი 

ინტერვალის განმავლობაში (ანუ არანაკლებ 16 დღის განმავლობაში) მიჩნეული იყო თოვლით 

დაფარულად.  

შედეგად მიღებულია თოვლის საფარის ფართობის და ზღვის დონიდან სიმაღლის 

ცვლილების მონაცემები საქართველოს 12 რეგიონისათვის (აფხაზეთი, სამეგრელო-ზემო 

სვანეთი, იმერეთი, გურია, აჭარა, სამცხე-ჯავახეთი, რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთი, შიდა 

ქართლი, ქვემო ქართლი, მცხეთა-მთიანეთი, კახეთი, თბილისი) 2000-2014 წლებში. 

გამოკვლევის შედეგები ცხადყოფს, რომ აღნიშნულ პერიოდში საქართველოს ტერიტორიაზე 

თოვლის საფარის ფართობი მცირდება, თოვლის საფარის სიმაღლე მატულობს.  

       გარდა ამისა, ჩატარდა გეგმით გათვალისწინებული კვლევები დედამიწის 

ახლომდებარე კოსმოსურ გარემოში (იონოსფერო, მაგნიტოსფერო) ფიზიკური და 

დინამიური პროცესებზე თანამედროვე თანამგზავრულ სისრემებზე განლაგებული 

მაღალმგრძნობიარე სენსორული დანადგარებით მიღებული მონაცემების 

დამუშავებისათვის. ამ ტიპის ექსპერიმენტული მონაცემები საშუალებას იძლევა შეფასდეს 

ე.წ. „კოსმოსური ამინდის“ პარამეტრები, რაც მნიშვნელოვანია კოსმოსური რისკების 

შესაფასებლად, შტორმული პროცესების დინამიკის შეფასებისა და შესწავლისათვის.  

მიღებული  მონაცემების საშუალებით ჩავატარეთ დედამიწის მაგნიტოსფეროსა და 

იონოსფეროში პლაზმური დინებების არაერთვაროვნების შეფასება, რიცხვითი 

მოდელირების ბაზაზე სწრაფი ფურიე გარდაქმნის ალგორითმის, სპექტროგრამების,  

რეკურენტული გრაფიკების  და ვეივლეტ-ანალიზის გამოყენებით ტურბულენტური 

დინებების  გამოკვლევა.  კოსმოსურ დინებებში გრიგალური სტრუქტურების თვისებების 

შესასწავლად ჩატარებულია  მაგნიტოსფერული მრავალთანამგზავრული (THEMIS, 

CLASTER) მონაცემების კვლევა არაწრფივი დინამიკის მეთოდების გამოყენებით. ასეთ 
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სტრუქტურებში გამოვლენილია სუპერდიფუზიის ეფექტები და პერკოლაციის ეფექტები, 

რომელთა საფუძვლიანი კვლევა მომავალი წლის გეგმაში იქნება შეტანილი.    

      მიღებული ექსპერიმენტალური მონაცემების დამუშავების და მათი ფიზიკური და 

თეორიული ინტერპრეტაციის მიზნით  შეიქმნა პლაზმური შეშფოთებების არაწრფივი 

დინამიკის აღმწერი ფიზიკური მოდელები. ამ მოდელებში გათვალისწინებულია 

შეშფოთებების გეოკოსმოსურ სივრცულად არაერთგვაროვან დინებებთან 

ურთიერთქმედების არაწრფივი მექანიზმები.  ამ დინებებიდან ენერგეტიკულად ყველაზე 

მნიშვნელოვანია ზონალური ტიპის დინებები და გეოკოსმოსური გარემოს დინამიკისათვის 

მნიშვნელოვანია ზონალური დინებების პლანეტარული მასშტაბის ტალღებთან 

ურთიერთქმედების მექანიზმების დადგენა და ამ პროცესების თეორიული ანალიზი და 

რიცხვითი მოდელირება. იონოსფერულ ზონალურ  წანაცვლებით დინებების და 

პლანეტარული მასშტაბის მოდიფიცირებული როსბის ტალღებისა და ხანთაძის 

ტალღების წრფივი კავშირი შესწავლილია არამოდალური მიდგომის საფუძველზე. 

ნაჩვენებია, რომ ამ კავშირის შედეგად, მოდიფიცირებული როსბის ტალღები 

აგენერირებენ ხანთაძის ტალღებს იონოსფეროსა და წანაცვლებითი დინების 

პარამეტრების საკმაოდ ფართე დიაპაზონისათვის. 

ასეთი კვლევების ძირითადი მიზანი იყო იონოსფერულ ზონალურ  წანაცვლებით 

დინებებში ტალღების დინამიკის ახლებური გააზრება, კერძოდ, დინებების 

არაორთოგონალურობით განპირობებული  პლანეტარული მასშტაბის მოდიფიცირებული 

როსბის ტალღებისა და სწრაფი მაგნიტური (ხანთაძის) ტალღების წრფივი კავშირის/ბმის 

შესწავლა არამოდალური მიდგომის საფუძველზე. ნაჩვენებია, რომ მოდიფიცირებული 

როსბის ტალღები აგენერირებენ სწრაფ მაგნიტურ ტალღებს ბმის გამო იონოსფეროსა და 

წანცვლებითი დინების პარამეტრების ფართო დიაპაზონისათვისდა  წრფივი ტრანზიენტული 

პროცესები ხასიათდებიან ძლიერი ანიზოტროპულობით სპექტრალურ სიბრტყეში. 

მიღებულია დინების  არაერთგვაროვნების პარამეტრები,  როდესაც  დამაგნიტებული 

ტალღების/ოსცილაციების გენერაცია არის ყველაზე მეტად ეფექტური. ჰოლის პარამეტრის 

ზრდის დროს ოპტიმალურად გენერირებული დამაგნიტებული ტალღების ჰარმონიკების 

დინების გასწვრივი ტალღური რიცხვი მცირდება.   

     საანგარიშო პერიოდში ასევე შესწავლილია არაერთგვაროვანი ფონური ქარებით მართულ 

იონოსფეროში  ზონალური დინების გენერაციის შესაძლებლობა და ფიზიკური მექანიზმი. 

გამოკვლეულია  არაწრფივი (სკალარული და ვექტორული) ეფექტების როლი სასრული 

ამპლიტუდის მქონე ულტრა დაბალი სიხშირის (უდს) მოდების მიერ დიდმასშტაბიანი 

ზონალური დინებების ფორმირებაში. შესაბამისი განტოლებათა სისტემის თეორიული 

ანალიზის საფუძველზე შეშფოთებათა ამპლიტუდებისათვის  მიღებულია განზოგადოებული 

ამოცანა საკუთარი რიცხვებისათვის, რომელიც ამოიხსნა რიცხვითი მეთოდების გამოყენებით. 

გამოვლენილ იქნა შედარებით მცირე მასშტაბიანი უდს ტალღიდან და ფონური ქარებიდან 

ენერგიის დიდმასშტაბიან ზონალურ დინებებში გადაქაჩვის თავისებურებები. ნაჩვენებია, 

რომ ზონალური დინების გენერაცია განპირობებულია სასრულ ამპლიტუდიანი 

დამაგნიტებული როსბის ტალღის და ფონური წანაცვლებითი დინების ზემოქმედებით. 

        დედამიწის ატმოსფერის ერთ-ერთი დამაინტრიგებელი მოვლენა - ამინიდის 

ანომალიების ბლოკირება, ხშირად დაკავშირებული არის უძრავ ან ბლოკირებულ როსბის 

ტალღებთან ზონალურ დინებებში.  კვაზიორგანზომილებიან დინებებში როსბის 

ტალღების აღსაწერად ტრადიციულად გამოიყენება პოტენციალური გრიგალის გადატანის 

განტოლების კვაზიგესოტროფიული ფორმა - ობუხოვ-ჩარნის განტოლება. შრომაში 

აგებულია ამ განტოლების ზუსტ ამოხსნათა კლასი, რომელიც აღწერს როსბის ტალღებს 

ზონალურ დინებებში მუდმივი ჰორიზონტალური წანაცვლებით. ნაჩვენებია, რომ 

ტალღური დინამიკის განსაკუთრებულობები მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული 

ტალღის სიგრძის როსბის დეფორმაციის რადიუსთან შეფარდებაზე. თუკი ეს შეფარდება 

საკმაოდ დიდია, არსებობს ევოლუციის ხანგრძლივი კვაზისიტაციონარული სტადია, 

რომლის განმავლობაშიც მერიდიონალური ტალღური რიცხვი და ტალღის სრული 
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ენეგიის სიდიდე (რომელიც ახლოა მაქსიმალურ მნიშვნელობასთან) დროში 

პრაქტიკულად არ იცვლებიან. მოცემული მოვლენა რეალიზდება პოტნციალურ გრიგალში 

ატმოსფეროს თავისუფალი ზედაპირის დეფორმაციის განმსაზღვრელი წვლილის დროს. 

ნაჩვენებია, რომ ამ ეფექტმა როსბის ტალღების ფაზის და ამპლიტუდის ბლოკირების 

ახალი სცენარები შეიძლება განაპირობოს. 

      კოსმოსური კვლევის ცენტრში დამუშავებულია  სიგნალის დამუშავების და 

ადაპტური გაძლიერების ორიგინალური მეთოდი ანალოგური სიგნალების მონაცემების 

შეკრების სისტემებისთვის იმ მიზნით, რომ  მივიღოთ ნებისმიერი შემავალი სიგნალის 

მაღალი გარჩევის მქონე სპექტრი. პროცედურა დაფუძნებულია სიგნალის გაძლიერების 

უკუკავშირის სქემაზე,  რომელშიც  მიიღება მაქსიმალური დინამიური დიაპაზონი და 

მონაცემთა შეკრების სისტემის მაქსიმალური გარჩევის უნარიანობა. დამუშავებულ 

მეთოდიკას გააჩნია უპირატესობები ცნობილ მეთოდებთან შედარებით და ამიტომ ჩვენს 

სექტორში მიღებული შედეგები და მეთოდები შეტანილია საერთაშორისო ცნობარში. ამ 

ნაშრომში წარმოდგენილია ანალოგური სიგნალების დამუშავების და რეგისტრაციის 

სისტემების სპექტრული გარჩევადობის ოპტიმიზაციის ორიგინალური მეთოდი, რომელიც 

ცვლადი გაძლიერებისა და უკუკავშირის მეთოდებს ეყრდნობა. მეთოდი გულისხმობს 

შესავალი ანალოგური სიგნალის გარდაქმნის, დიგიტალიზაციის და დამუშავების სამი 

ურთიერთდაკავშირებული მოდულის გამოყენებას სიგნალის სხვადასხვა სიხშირულ არხებად 

დაყოფის, კალიბრების შესაბამისი პროცედურების საშუალებით სხვადასხვა არხის 

სიგნალების ამპლიტუდების გათანაბრების (თითოეული არხისათვის შესაბამისი წონის 

მინიჭებით) და ერთი ანალოგურ-ციფრული გარდამქმნელის საშუალებით ყველა არხის 

დიგიტალიზაციის საშუალებით.  

ეს მიდგომა განაპირობებს ანალოგურ-ციფრული გარდამქმნელების  ფუნქციონირების 

ოპტიმიზაციას მათი დინამიური დიაპაზონის მაქსიმიზაციის გზით. შედეგად მიიღება 

შემავალი ანალოგური სიგნალის ოპტიმიზებული სპექტროგრამები, მაგალითად,      სიგნალის 

სპექტრის, როგორც დროის ფუნქციის სახით.  

     ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ წარმოდგენილი მეთოდი განსაკუთრებით სასარგებლოა 

კოსმოსურ სივრცეში, ნებისმიერი ტიპის თანამგზავრულ სისტემებში მონაცემთა 

ანალიზისათვის, სადაც მოხმარებული სიმძლავრის ექსტრემალურად შემცირების და 

რადიაციის მიმართ ელექტრონული კომპონენტების გაზრდილი მდგრადობის მოთხოვნას 

დიდი მნიშვნელობა ენიჭება კოსმოსში არსებულ მძიმე (კერძოდ, მზის ქარის, დედამიწის 

მაგნიტოსფეროს, იონოსფეროს და ა.შ.) პირობებში ფუნქციონირების უზრუნველყოფის 

მიზნით.  

 

III. სახელმწიფო გრანტით დაფინანსებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 
 

N პროექტის 

დასახელება 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი 

პროექტის 

შემსრულებლები 

1 
 
 
 
 

ელექტრომაგნიტური 

ამინდის შემქმნელი 

უდს ტალღური  

სტრუქტურების 

გენერაცია,  

ინტენსიფიკაცია და  

ურთიერთტრანსფორმ

აცია  წანაცვლებითი 

დინებებით მართულ 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეც-

ნიერო ფონდი. 

მონაწილეობს  

ი. ჯავახიშვილის  

თბილისის სახ. 

უნივერსიტეტი (ი. 

ვეკუას სახელობის 

გამოყენებითი 

ო. ხარშილაძე ო.ხარშილაძე 

რ.ჭანიშვილი 

ხ.ჩარგაზია  

ნ.ფირცხალავა 
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იონოსფეროში 

(2013-2016) 

მათემატიკის ინსტ.. 

მ. ნოდიას 

gეოფიზიკის 

ინსტიტუტი) 

 

      თეორიულად შესწავლილია არაერთგვაროვანი ფონური ქარებით მართულ იონოსფეროში  

ზონალური დინების გენერაცია. მიღებულია ჩარნი-ობუხოვის ტიპის განზოგადოებული 

განტოლება, რომელიც აღწერს ხუთი სხვადასხვა მასშტაბის მქონე მოდების არაწრფივ 

ურთიერთქმედებას: პირველადი, შედარებით მოკლეტალღოვანი ულტრადაბალი სიხშირის 

დამაგნიტებული როსბის ტიპის ტალღა, ორი სატელიტი, გრძელტალღოვანი ზონალური მოდა და 

ფონური წანაცვლებითი დინება (არაერთგვაროვანი ქარი). შესწავლილია არაწრფივი (სკალარული 

და ვექტორული) ეფექტების როლი სასრული ამპლიტუდის მქონე დამაგნიტებული როსბის ტიპის 

ტალღების მიერ დიდმასშტაბიანი ზონალური დინებების ფორმირებაში დისიპაციურ 

იონოსფეროში. შესაბამისი განტოლებათა სისტემის თეორიული ანალიზის საფუძველზე 

შეშფოთებათა ამპლიტუდებისათვის (საკუთარი რიცხვებისათვის განზოგადოებული ამოცანა) 

გამოვლენილ იქნა შედარებით მცირე მასშტაბიანი ულტრა დაბალი სიხშირის დამაგნიტებული 

როსბის ტალღიდან და ფონური ქარებიდან ენერგიის დიდმასშტაბიან ზონალურ დინებებში 

გადაქაჩვის ახალი თავისებურებები და ხუთტალღოვანი კოლექტიური აქტივობის არაწრფივი 

თვითორგანიზაციის მოვლენა იონოსფერულ გარემოში. ზონალური დინების გენერაცია 

განპირობებულია სასრულ ამპლიტუდიანი დამაგნიტებული როსბის ტალღის  და ფონური 

წანაცვლებითი დინების ზემოქმედებით. 

N პროექტის 

დასახელება 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

2 

 

 

 

 

თანამგზავრული 

დისტანციური 

ზონდირების 

საფუძველზე 

საქართველოს 

მყინვარების კვლევა. 

დედამიწის 

შემსწავლელი 

მეცნიერება, 

ჰიდროლოგია 

(დისტანციური 

ზონდირება). 

გრანტი FR/586/9-

110/13 

სსიპ `შოთა 

რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი~  

 

ლარისა შენგელია გიორგი კორძახია, 

გენადი თვაური 

2015 წელს (II და III პერიოდები) პროექტის ძირითადი შედეგები. 

 დადგინდა აღმოსავლეთ საქართველოს ცალკეული მყინვარების კონტურები 

 განისაზღვრა ცალკეული მყინვარების მახასიათებლები (ფართობი, სიგრძე, 

ჰიპსომეტრია, ფირნის ხაზი, მინიმალური და მაქსიმალური სიმაღლეები) 

 დადგინდა შესასწავლი მყინვარების თოვლის ხაზი.  

 გერგეთის მყინვარისათვის შედგენილია თანამგზავრული მონაცემების 

ქრონოლოგიური რიგი 1977-2015 წლებისათვის და გამოთვლილია მყინვარის 

უკანდახევის საშუალო სიჩქარე. განისაზღვრა გერგეთის მყინვარის უკანდახევის 

ტრენდი 1977-2001 წწ და 2001-2015 წწ. პერიოდებისათვის.  

 განსაზღვრულია ცალკეული მყინვარების ჰიპსომეტრული მრუდი და მისი 
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საშუალებით განისაზღვრა მყინვარის აბლაციის და აკუმულაციის ფართობები. 

 განხორციელდა მიღებული შედეგების ვალიდაცია, ანალიზი და ვიზუალიზაცია 

გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემების საშუალებით. 

მიღებული შედეგები გამოქვეყნებულია პუბლიკაციების სახით და მოხსენებულია 

საერთაშორისო კონფერენციებზე. 

 

IV. პუბლიკაციები:  

ა) საქართველოში 

 სტატიები 
 

N 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1. ხარშილაძე ო. 

ჩარგაზია ხ. 

Zonal Flow and Stremaer 

Generation by Small – Scale 

Drift-Alfven Waves in 

Ionosphere Plasma / Journal 

of Georgian Geophysical 

Society, Issue B – Physics of 

Atmosphere and Ocean. 

     18b, თბილისი, 

საქართველო 

14 

შესწავლილია ზონალური დინებების, სტრიმერებისა და კოჰერენტული 

სტრუქტურების გენერაცია მოდულაციურად არამდგრადი მცირე მასშტაბიანი დრეიფული 

ალფენის ტალღების მიერ. ნაჩვენებია, რომ აღნიშნული ტალღური სტრუქტურების 

გენერაცია ძლიერად არის დამოკიდებული მცირე მასშტაბიანი დრეიფული ალფენის 

ტალღების მიმართულებაზე. 

2 
 

ჩარგაზია ხ., 

ხარშილაძე ო., 

ჯ. როგავა  

 18ბ,  თბილისი, 

საქართველო 

28 

 

 

3 
 

ჩარგაზია ხ., 

ხარშილაძე 

ო. 

Simulation of Burridge-

Knopoff Model // Reports of 

Enlarged Sessions of the 

Seminar of I.Vekua Institute of 

Applied Mathematics 

29 თბილისი, 

საქართველო 
 

4 

ჩატარებულია ბურიჯ-კნოპოვის მოდელის რიცხვითი სიმულაცია. გამოყენებულია 

დისკრეტული მოდელი. დისკრეტული მოდელი ავლენს როგორც პერიოდულ რხევებს, ასევე 

ქაოტურ მოძრაობებს. გამოვლენილია, რომ სისტემის გადასვლა ქაოსურ მდგომარეობაში არის 

ზომაზე დამოკიდებული (სისტემაში შემავალი ბლოკების რაოდენობაზე). მოდელში 

გამოყენებულია დიტრიხ-რუინას  არაწრფივი ხახუნის ძალა, რომელიც ასევე არის მასშტაბებზე 

დამოკიდებული და წარმოადგენს თვლის სირთულეს. განსაზღვრულია ქაოსური 

მდგომარეობაში გადასვლის კრიტიკული პარამეტრის მნიშვნელობა.   

4 

 

თვაური გ., 

ლომიძე ნ., 

ქორიძე ქ. 

ჯინჯოლია 

ტ.  

თოვლის საფარის 

სივრცითი და 

დროითი  

მახასიათებლების 

Journal of the Georgian 

Geophysical Society.  

მ.ნოდიას 

გეოფიზიკის 

ინსტიტუტი, 

თბილისი 

გადაცემულია 

დასაბეჭდად 
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შესწავლა MODIS 

თოვლის 

მონაცემების 

საფუძველზე 

საქართველოში თოვლის სეზონური საფარის შესწავლის მიზნით გამოყენებულია Terra MODIS 

თოვლის მონაცემები. საქართველოს 12 რეგიონისათვის შესწავლილია თოვლის საფარის 

სივრცითი და დროითი განაწილება 2000-2014 წწ იანვარი-დეკემბრის პერიოდისათვის. 

მიღებულია თოვლის საფარის დინამიკის მონაცემები. გამოკვლევა მოწმობს, რომ საქართველოს 

ტერიტორიაზე თოვლის საფარის ფართობი კლებულობს, სიმაღლე ზღვის დონიდან 

მატულობს. 

5 ლ. შენგელია, 

გ. კორძახია, 

გ. თვაური, ვ. 

ცომაია, მ. 

ძაძამია. 

თანამგზავრული 

დისტანციური 

ზონდირების 

საფუძველზე 

აღმოსავლეთ 

საქართველოს მცირე 

მყინვარების კვლევა.  

საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის 

ჰიდრომეტეოროლოგიის 

ინსტიტუტის შრომათა 

კრებული, N121, 104-111,  
2015. 

თბილისი 8 

სტატიაში მოყვანილია აღმოსავლეთ საქართველოს მცირე მყინვარების სამეცნიერო 

კვლევის შედეგები. კვლევაში გამოყენებულია მაღალი სივცითი გარჩევადობის 

თანამგზა¬ვრული მონაცემები. სამუშაო შესრულებულია სსიპ შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამე¬ცნიერო ფონდის ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო 

სამეცნიერო გრანტის პროექტის Fღ /586/9-110/13 ფარგლებში. 

6 ლ. 

შენგელია, გ. 

კორძახია, გ. 

თვაური, ვ. 

ცომაია, მ. 

ძაძამია. 

აღმოსავლეთ საქართველოს 

მცირე მყინვარების კვლევა  

თანამგზავრული 

დისტანციური ზონდირების 

და GIS ტექნოლოგიების 

გამოყენებით 

სამეცნიერო-

რეფერირებული 

ჟურნალი „მეცნიერება 

და ტექნოლოგიები“ 
№2 (719), 2015 

თბილისი 9 

განხილულია აღმოსავლეთ საქართველოს მცირე მყინვარების ძირითადი 

მახასიათებლების განსაზღვრა თანამგზავრული დისტანციური ზონდირებისა და GIშ (გეო-

საინფორმაციო სისტემები) ტექნოლოგიების გამოყენებით.  ნაჩვენებია,  რომ თანამგზავრული 

დისტანციური ზონდირება და GIშ ტექნოლოგიები მნიშვნელოვანი ინოვაციაა, რომელთა 

საშუალებით მცირე მყინვარების ძირითადი მახასიათებლების განსაზღვრა საიმედო 

შედეგებს იძლევა. ამ შედეგებზე დაყრდნობით მიღებულია  

 
ბ) უცხოეთში 

  სტატიები 

N 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 
 

ჩაგელიშვილ

ი გ., 

ჩხეტიანი 

ო.გ. 

კალაშნიკ მ.ვ. 

Dynamics and blocking of 

Rossby waves in quasi-

two-dimensional shear 

flows (როსბის 

ტალღების დინამიკა და 

ბლოკირება 

2015, 101, 79-84  

ინგლისი/ 

Cambridge 

University Press 

6  
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კვაზიორგანზომილებია

ნ წანაცვლებით 

დინებებში)/ 

JETP Letters, 

დედამიწის ატმოსფერის ერთ-ერთი დამაინტრიგებელი მოვლენა - ამინიდის ანომალიების 

ბლოკირება, ხშირად დაკავშირებული არის უძრავ ან ბლოკირებულ როსბის ტალღებთან 

ზონალურ დინებებში.  კვაზიორგანზომილებიან დინებებში როსბის ტალღების აღსაწერად 

ტრადიციულად გამოიყენება პოტენციალური გრიგალის გადატანის განტოლების 

კვაზიგესოტროფიული ფორმა - ობუხოვ-ჩარნის განტოლება. შრომაში აგებულია ამ 

განტოლების ზუსტ ამოხსნათა კლასი, რომელიც აღწერს როსბის ტალღებს ზონალურ 

დინებებში მუდმივი ჰორიზონტალური წანაცვლებით. ნაჩვენებია, რომ ტალღური 

დინამიკის განსაკუთრებულობები მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული ტალღის სიგრძის 

როსბის დეფორმაციის რადიუსთან შეფარდებაზე. თუკი ეს შეფარდება საკმაოდ დიდია, 

არსებობს ევოლუციის ხანგრძლივი კვაზისიტაციონარული სტადია, რომლის 

განმავლობაშიც მერიდიონალური ტალღური რიცხვი და ტალღის სრული ენეგიის სიდიდე 

(რომელიც ახლოა მაქსიმალურ მნიშვნელობასთან) დროში პრაქტიკულად არ იცვლებიან. 

მოცემული მოვლენა რეალიზდება პოტნციალურ გრიგალში ატმოსფეროს თავისუფალი 

ზედაპირის დეფორმაციის განმსაზღვრელი წვლილის დროს. ნაჩვენებია, რომ ამ ეფექტმა 

როსბის ტალღების ფაზის და ამპლიტუდის ბლოკირების ახალი სცენარები შეიძლება 

განაპირობოს. 

2 
 

ჰაუ ჯ.ნ., 

ჩაგელიშვილ

ი გ., 

 ხუჯაძე გ., 

ობერლეკ მ., 

თევზაძე ა. 

A comparative numerical 

analysis of linear and 

nonlinear aerodynamic 

sound generation by 

vortex disturbances in 

homentropic constant 

shear flows 

(შედარებითი 

რიცხვითი ანალიზი 

წრფივი და არაწრფივი 

აეროდინამიური 

ბგერის გენერაციისა 

ჰომენტროპულ 

დინებებში მუდმივი 

წანაცვლებით), / 

Physics of Fluids 

2015, 27, 126101-29 ინგლისი/ 

Cambridge 

University Press  

21 

შეისწავლება აეროდინამიური ბგერის გენერაცია წანაცვლებით დინებებში ჰიდროდინამიკური 

მდგრადობის თეორიაში წინა საუკუნის 90-იანი წლების გარღვევის ფონზე, რომელიც 

განაპირობა „არანორმალურ“ წანაცვლებით დინებიანი სისტემების არსებითი მოვლენების 

გააზრებამ. აღწერის ოპტიმალური - მცირე-დროითი -  მოდგომის შემუშავებამ . ამ, ე.წ., 

არამოდალური მიდგომის საფუძველზე დადგინდა გრიგალებისაგან ტალღების წრფივი 

გენერაციის ერთადერთი მექანიზმი. ეს არის დინების „არანორმალურობით“ ინიცირებული 

წრფივი მოდების ბმა რომელიც ეფექტური ხდება ზომიერი მახის რიცხვების დროს. 

შესწავლილია ორგანზომილებიანი ჰომენტროპული დინება მუდმივი წანაცვლებით და 

ფოკუსირება გაკეთებულია დინამიურ მახასიათებლებზე სპექტრალურ სიბრყეში. ამან 

საშუალება მოგვცა ერთმანეთისაგან განგვეცალკევებია დინამიური პროცესების მონაწილეები - 

გრიგალური და ტალღური მოდები და შეგვეფასებია ტალღების გენერაციის წრფივი პროცესის 

ეფექტურობა. ეს პროცესი ანალიზებული და ვიაზუალიზებულია გრიგალური  მოდის პაკეტის 

მაგალითზე, რომელიც ლოკალიზებულია როგორც სპექტრალურ, ასევე ფიზიკურ სიბრტყეში. 

შემდგომ, პირდაპირი რიცხვითი გამოთვლების გამოყენებით, ქაოსურად განაწილებული 
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გრიგალური მოდით ტალღების გენერაცია გავაანალიზეთ და დინამიკაში ჩართული წრფივი და 

არაწრფივი  პროცესების იდენტიფიკაცია მოვახდინეთ. წრფივი მექანიზმით გენერირებული 

აკუსტიკური ველი ანიზოტროპულია სპექტრალურ სიბრტყეში და განაპირობებს მკვეთრად 

მიმართული ბგერის გამოსხივებას, მაშინ როდესაც არაწრფივი მექანიზმებით გენერირებული 

ტალღები ვრცელდებიან ყველა მიმართულებით. ვაჩვენეთ წრფივი აეროდინამიური ბგერის 

გენერირების დომინანტობა პრაქტიკულად მნიშვნელოვანი შემთხვევებისათის. ვაჩვენეთ 

ლაიტჰილის აკუსტიკური ანალოგიის თეორიის ბგერის წყარის წრფივი წევრის ტოპოლოგიური 

შეუსაბამობა დინების „არანორმალურობით“ გენერირებულ ტალღებთან.    

3 
 

მამაცაშვილი გ., 

დონგ ს., 

ხუჯაძე გ., 

ჩაგელიშვილი 

გ., ჯიმენეს ჯ., 

ფოიში ჰ. 

 

Dynamics of 

homogeneous shear 

turbulence – a key role of 

the nonlinear transverse 

cascade in the bypass 

concept (ჰომოგენური 

წანაცვლებითი 

ტურბულენტობის 

დინამიკა - არაწრფივი 

გვერდითი კასკადის 

საკვანძო როლი 

„ბაიფასს“ 

კონცეფციაში)/ Phys. 

Rev. E. 

Submitted  2015,  ამერიკის 

შეერთებული 

შტატები 

APS 

Physics 

21 

შესრულებულია ჰომოგენური წანაცვლებითი ტურბულენტობის პირდაპიური რიცხვითი 

თვლები სპექტრალურად მდგრადი სუბკრიტიკული ტურბულენტობის თვითშენაჩუნების 

მექანიზმის გასააზრებლად. ტურბულენტობის დინამიკა გაანალიზებულია სპექტრალურ 

სივრცეში  თვლის ბოქსის გვერდების სიგრძეების სხვადასხვა ფარდობის დროს. ნაჩვენებია, რომ 

წრფივი პროცესების ანიზოტროპია განაპირობებს არაწრფივი პროცესების ანიზოტროპიას, რაც 

გამოიხატება იმაში, რომ მთავარი არაწრფივი პროცესები არიან არა პირდაპირი ან 

შებრუნებული კასკადი, არამედ გვერდითი კასკადი - ჰარმონიკების კუთხური გადანაწილება 

სპექტრალურ სივრცეში. ასევე ნაჩვენებია, რომ ტურბულენტობა ნარჩუნდება  წრფივი 

ტრანზიენტული, ანუ, არამოდალური წრდისა და არაწრფივი გვერდითი კასკადის სპეციფიური 

თანაქმედებით. ეს სპეციფიური თანაქმედება ძირითადად ხდება დიდი მასშტაბის 

ჰარმონიკებში რომელთა ზომა ბოქსის ზომის თანადარია. შესაბამისად, სპექტრალური სივრცის 

ეს დიდმასშტაბოვანი არეალი გადამწყვეტია - ტურბულენტობის თვითშენარჩუნების 

პროცესები ძირითადად აქაა თავმოყრილია. მას ტურბულენტობის თვითშენარჩუნების 

სასიცოცხლო არეალი ვუწოდეთ. სასიცოცხლო არეალის გარეთ, ფურიე ჰარმონიკების ენერგია 

გადაიტანება დისიპატიურ მასშტაბებამდე ჩვეულებრივი წრფივი კასკადით. მიუხედავად იმისა, 

რომ კასკადებისა და, ზოგადად, ტურბულენტობის თვითშენარჩუნების პროცესები 

თვისობრივად მსგავსია თვლის ბოქსის გვერდების სიგრძეების სხვადასხვა ფარდობის დროს, 

ადგილი აქვს გარკვეულ რაოდებობრივ სხვაობას - ჰარმონიკათა რიცხვი, რომლების აქტიურ 

მონაწილეობას იღებენ თვითშენარჩუნების პროცესში მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული 

გვერდების სიგრძიეების ფარდობაზე (36, 86, 209 ჰარმონიკა შრომაში განხილული  გვერდების 

სიგრძიეების ფარდობებისათვის). ეს მიუთითებს, რომ ჰომოგენური წანაცვლებითი 

ტურბულენტობის თვითშენარჩუნების პროცესი მეტად რთულია და არ აღიწერება დაბალი 

რიგის მოდელებით. 

 

4 
 

ჭანიშვილი რ, 

ჩაგელიშვილი გ 

უჩავა ე., 

Linear coupling of 

planetary scale waves in 

ionospheric zonal shear 

Submitted 2015,  ამერიკის 

შეერთებული 

შტატები 

7 
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ხარშილაძე ო. 

 

winds: generation of fast 

magnetic waves 

(პლანეტარული 

მასშტაბის ტალღების 

წრფივი ბმა 

იონოსფერულ 

ზონალურ 

წანაცვლებით ქარებში: 

სწრაფი მაგნიტური 

ტალღების გენერაცია) 

/Physics  of  Plasmas 

 

American Institute of 

Physics, 

იონოსფერულ ზონალურ  წანაცვლებით დინებების არაორთოსოგონალურობით 

განპირობებული  პლანეტარული მასშტაბის მოდიფიცირებული როსბის ტალღებისა და 

ხანთაძის ტალღების წრფივი კავშირი შესწავლილია არამოდალური მიდგომის 

საფუძველზე. ნაჩვენებია, რომ ამ კავშირის შედეგად, მოდიფიცირებული როსბის ტალღები 

აგენერირებენ ხანთაძის ტალღებს იონოსფეროსა და წანაცვლებითი დინების პარამეტრების 

საკმაოდ ფართე დიაპაზონისათვის. 

კვლევის მიზანია იონოსფერულ ზონალურ  წანაცვლებით დინებებში ტალღების დინამიკის 

ახლებური გააზრება, კერძოდ, დინებების არაორთოგონალურობით განპირობებული  

პლანეტარული მასშტაბის მოდიფიცირებული როსბის ტალღებისა და სწრაფი მაგნიტური 

(ხანთაძის) ტალღების წრფივი კავშირის/ბმის შესწავლა არამოდალური მიდგომის 

საფუძველზე. ნაჩვენებია, რომ: ა) მოდიფიცირებული როსბის ტალღები აგენერირებენ სწრაფ 

მაგნიტურ ტალღებს ბმის გამო იონოსფეროსა და წანცვლებითი დინების პარამეტრების ფართო 

დიაპაზონისათვის; ბ) წრფივი ტრანზიენტული პროცესები ხასიათდებიან ძლიერი 

ანიზოტროპულობით სპექტრალურ სიბრტყეში; გ) დამაგნიტებული ტალღების/ოსცილაციების 

გენერაცია ყველაზე მეტად ეფექტურია S=0.1-ის დროს (S არის წანაცვლების პარამეტრი 

ნორმირებული პლანეტის კუთხური სიჩქარისა და განედის კოსინუსის ნამრავლზე); დ) ჰოლის 

პარამეტრის ზრდის დროს ოპტიმალურად გენერირებული დამაგნიტებული ტალღების 

ჰარმონიკების დინების გასწვრივი ტალღური რიცხვი მცირდება.   

5 
 

ხარშილაძე 

ო., 

ჩარგაზიაKხ. 

Background Non-

Uniform Wind Effect on 

Large Scale Zonal Flow 

Generation by ULF 

Modes. EPSC Abstracts. 

EPSC2015-357 

10 ნანტი, 

საფრანგეთი 

2 

    თეორიულად შესწავლილია არაერთგვაროვანი ფონური ქარებით მართულ იონოსფეროში  

ზონალური დინების გენერაცია. შესაბამისი განტოლებათა სისტემის თეორიული ანალიზის 

საფუძველზე შეშფოთებათა ამპლიტუდებისათვის (საკუთარი რიცხვებისათვის 

განზოგადოებული ამოცანა) გამოვლენილ იქნა შედარებით მცირე მასშტაბიანი ულტრა დაბალი 

სიხშირის დამაგნიტებული როსბის ტალღიდან და ფონური ქარებიდან ენერგიის 

დიდმასშტაბიან ზონალურ დინებებში გადაქაჩვის თავისებურებები იონოსფერულ გარემოში.  

6 
 

ო. 

ხარშილაძე, 

ხ. ჩარგაზია 

Investigation of the 

Strong Turbulence in the 

Geospace Environment // 

Advances in Radio 

Sciences 

13, 243-250, 2015 გიოტინგენი, 

გერმანია 

8 

მაგნიტოსფერულ პლაზმაში შესწავლილია გრიგალური სტრუქტურები, რომლებიც ხშირად 

დაიმზირება ტანამგზავრული მისიებით რეალურ გარემოში.დიდმაშტაბიანი გრიგალები 

შეესაბამება ტურბულენტობის მასშტაბს, ამიტომ მათი წარმოშობის გააზრება წარმოადგენს 

მნიშვნელოვან ამოცანას ენერგიის ურთიერთგაცვლის პროცესების გამოსაკვლევად. ამ მიზნით 
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რეალურ მონაცემებზე დაყრდნობით მაგნიტოსფეროს კუდში გამოვლენილია ძლიერად 

ლოკალიზებული გრიგალების ერთობლიობა, მათ მიერ ტურბულენტური მდგომარეობის 

ჩამოყალიბება. აღნიშნული სტრუქტურებისათვის შეფასებულია სიმძლავრის სპექტრები, 

რომელიც წარმოადგენს გრიგალური სტრუქტურების კარგ მახასიათებელს.    

7 
 

გ. კორძახია, ლ. 

შენგელია, გ. 

თვაური, ვ. 

ცომაია, მ. 

ძაძამია 

აღმოსავლეთ 

საქართველოს 

ცალკეული 

მყინვარების 

თანამგზავრული 

დისტანციური 

მონაცემების 

საფუძველზე   // The 

Egyptian Journal of 

Remote Sensing and 

Space Sciences 

Volume 18, Issue 1 http://www.sciencedirec

t.com/science/article/pii/

S1110982315000265 

7 

სტატიაში წარმოდგენილია დისტანციური ზონდირების მეთოდებითა და მაღალი 

გარჩევადობის თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენებით აღმოსავლეთ საქართველოს 

მყინვარების შესწავლის შედეგები. 

 

8 
 

ლ.დ.შენგელია 

გ.ი კორძახია, 

გ.ა. თვაური 

საქართველოს 

ცალკეული 

მყინვარების  კვლევის 

მეთოდოლოგია და 

შედეგები 

დისტანციური 

ზონდირების 

საფუძველზე.// 

LXVIII  

საერთაშორისო 

სამეცნიერო-

პრაქტიკულიKკონფერე

ნციის, “გეოგრაფია: 

მეცნიერებისა და 

განათლების 

განვითარება” 

მიძღვნილი იუნესკოს 

70 წლისთავისადმი, 

კოლექტიური 

მონოგრაფია,   

2015, 22-25 

აპრილი 

სანკტ-პეტერბურგი,  7 

განხილულია დისტანციური ზონდირების ინოვაციური მეთოდებით და მაღალი 

სივრცითი გარჩევადობის თანამგზავრული მონაცემების გამოყენებით საქართველოს 

მყინვარების კვლევის მეთოდოლოგია და მოცემულია ცალკეული მყინვარების 

მახასიათებლები. 

9 
 

გ.კორძახია, ლ. 

შენგელია, გ. 

თვაური, მ. 

ძაძამია.  

თანამგზავრული 

დისტანციური 

ზონდირების 

მონაცემებით მყინვარ 

დევდორაკის 

Volume 4, Issue 3, 

May 2015, Pages: 

14-21) 

 

http://www.sciencepu

blishinggroup.com/jou

rnal/paperinfo?journal

id=163&doi=10.11648/

7 



 94 

შესწავლა და 

ჩამოქცევების 

ანალიზი ისტორიულ 

ჭრილში.//(American 

Journal of Environmental 

Protection  

j.ajep.s.2015040301.13 

 

  სტატიაში განხილულია და ისტორიულ ჭრილში გაანალიზებულია აქტუალური საკითხი 

– მყინვარ დევდორაკის ჩამოქცევები. გამოყენებულია ავტორების მიერ  დამუშავებული 

მყინვარ დევდორაკის თანამგზავრული დისტანციური ზონდირებით მიღებული 

მონაცემები. 

10 
 

ლივიო კონტი, 

ვიტორიო 

სგრინია, დავით 

ზილფიმიანი, 

დარიო ასანტე 

 

მონაცემთა 

რეგისტრირებისა და 

დამუშავების 

სისტემები  

/ Handbook of 

Measurements: 

Benchmarks for Systems 

Accuracy and Precesion, 

 ISBN 9781482225228 - 

CAT# K22411 

 Series: Industrial 

Innovation Series 

 

November 3, 2015 

p.303-314 

 

CRC PRESS 

 

12 

ნაშრომში წარმოდგენილია ანალოგური სიგნალების დამუშავების და რეგისტრაციის 

სისტემების სპექტრული გარჩევადობის ოპტიმიზაციის ორიგინალური მეთოდი, რომელიც 

ცვლადი გაძლიერებისა და უკუკავშირის მეთოდებს ეყრდნობა. მეთოდი გულისხმობს შესავალი 

ანალოგური სიგნალის გარდაქმნის, დიგიტალიზაციის და დამუშავების სამი 

ურთიერთდაკავშირებული მოდულის გამოყენებას სიგნალის სხვადასხვა სიხშირულ არხებად 

დაყოფის, კალიბრების შესაბამისი პროცედურების საშუალებით სხვადასხვა არხის სიგნალების 

ამპლიტუდების გათანაბრების (თითოეული არხისათვის შესაბამისი წონის მინიჭებით) და 

ერთი ანალოგურ-ციფრული გარდამქმნელის საშუალებით ყველა არხის დიგიტალიზაციის 

საშუალებით.  

ეს მიდგომა განაპირობებს ანალოგურ-ციფრული გარდამქმნელების  ფუნქციონირების 

ოპტიმიზაციას მათი დინამიური დიაპაზონის მაქსიმიზაციის გზით. შედეგად მიიღება 

შემავალი ანალოგური სიგნალის ოპტიმიზებული სპექტროგრამები, მაგალითად, სიგნალის 

სპექტრის, როგორც დროის ფუნქციის სახით.  

ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ წარმოდგენილი მეთოდი განსაკუთრებით სასარგებლოა 

კოსმოსურ სივრცეში, ნებისმიერი ტიპის თანამგზავრულ სისტემებში მონაცემთა 

ანალიზისათვის, სადაც მოხმარებული სიმძლავრის ექსტრემალურად შემცირების და 

რადიაციის მიმართ ელექტრონული კომპონენტების გაზრდილი მდგრადობის მოთხოვნას 

დიდი მნიშვნელობა ენიჭება კოსმოსში არსებულ მძიმე (კერძოდ, მზის ქარის, დედამიწის 

მაგნიტოსფეროს, იონოსფეროს და ა.შ.) პირობებში ფუნქციონირების უზრუნველყოფის მიზნით.  

 

V. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

ა) საქართველოში 

 

N 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის დასახელება, 

ჩატარების  

დრო და ადგილი 
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1 
 

ე. უჩავა, ა. თევზაძე,  უკუმშვადი ანიზოტროპული 

მჰდ დინების დინამიკა 

სითბური ნაკადებით 

 

ფიზიკის დეპარტამენტი, 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი, 

III საერთაშორისო 

კონფერენცია, 

2 - 7 თებერვალი, 2015; 

თბილისი, საქართველო 

წარმოდგენილ ნაშრომში შესწავლილია ანიზოტროპული მჰდ წანაცვლებითი დინების წრფივი 

დინამიკა 16-იმპულსურ მიახლოებაში სითბური ნაკადების გათვალისწინებით. აღნიშნული 

მიდგომის წარმატება უკვე ნანახია კუმშვადი მოდების შესწავლისას ანისოტროპულ წანაცვლებით 

დინებებში. ანალიზი ეფუძვნება დაბალსიხშირულ ზღვარს, როდესაც შესაძლებელია კუმშვადი 

ეფექტების უგულვებელყოფა და ამოცანის უკუმშვადი წრფივი სპექტრის შესწავლა. ამ 

მიახლოებაში ნაპოვნია ამოცანის წრფივი ინვარიანტი რომელიც გამოწვეულია რადიალური 

დინებისა და განივი სითბური ნაკადების ურთიერთქმედებით არაერთგვაროვან დინებაშ 

გასწვრივი ფონური მაგნიტური ველის პირობებში. ნაპოვნია ინვარიანტის ზოგადი ფორმა, 

რომელიც ინახება დინების არაერთგვაროვნების გათვალისწინებითაც. ნაჩვენებია დინების 

ლოკალური აჩქარების ეფექტები, რომლებიც შეიძლება გამოიწვიოს ამ ტიპის შენახვადი სიდიდის 

არსებობამ მაგნიტური ანიზოტროპიისა და სითბური ნაკადების პირობებში. ინვარიანტის 

ანალიზური ფორმა საშუალებას იძლევა შევისწავლოთ შლანგურ არამდგრადობაზე სიჩქარის 

არაერთგვაროვნების ეფექტები. ნაჩვენებია, რომ რადიალური დინების წანაცვლება ახდენს 

შლანგური არამდგრადობის წრფივ სტაბილიზაციას. განხილულია წრფივი შეშფოთებათა 

ანალიზის ფარგლებში მიღებული შედეგების შესაძლო გამოვლინებები მზისა და ვარსკვლავების 

ქარების დაკვირვებებში. 

2 
 

ოლეგ ხარშილაძე, ხათუნა 

ჩარგაზია 
 

ფონური ქარის გავლენა უდს 

მოდების მიერ 

დიდმასშტაბიანი ზონალური 

ქარის გენერაციაზე 

 

საქართველოს 

მათემატიკოსთა კავშირის 

საერთაშორისო კონფერენცია 

// ბათუმი, საქართველო 12-16 

ივლისი, 2015. 

შესწავლილია არაერთგვაროვანი ფონური ქარებით მართულ იონოსფეროში  ზონალური 

დინების გენერაცია. შესწავლილია არაწრფივი (სკალარული და ვექტორული) ეფექტების როლი 

სასრული ამპლიტუდის მქონე ულტრა დაბალი სიხშირის (უდს) მოდების მიერ დიდმასშტაბიანი 

ზონალური დინებების ფორმირებაში დისიპაციურ იონოსფეროში. შესაბამისი განტოლებათა 

სისტემის თეორიული ანალიზის საფუძველზე შეშფოთებათა ამპლიტუდებისათვის (საკუთარი 

რიცხვებისათვის განზოგადოებული ამოცანა) გამოვლენილ იქნა შედარებით მცირე მასშტაბიანი 

უდს ტალღიდან და ფონური ქარებიდან ენერგიის დიდმასშტაბიან ზონალურ დინებებში 

გადაქაჩვის თავისებურებები. ნაჩვენებია, რომ ზონალური დინების გენერაცია განპირობებულია 

სასრულ ამპლიტუდიანი დამაგნიტებული როსბის ტალღის რეინოლდსის ძაბვით და ფონური 

წანაცვლებითი დინების ზემოქმედებით. 

3 
 

ხარშილაძე ო. ჩარგაზია ხ. წანაცვლებითი დინების 

გავლენა უდს ტალრების მიერ  

დიდმასშტაბიანი ზონალური 

მოძრაობების წარმოშობაზე. 

საქართველოს მექანიკოსთა 

კავშირის VI ყოველწლიური 

საერთაშორისო // 29.09 – 

04.10 2015, თბილისი, 

საქართველო. 

შესწავლილია არაერთგვაროვანი წანაცვლებითი დინებებით განპირობებულ იონოსფეროში  

ზონალური დინების წარმოშობა. შესაბამისი განტოლებათა სისტემის თეორიული ანალიზის 

საფუძველზე შეშფოთებათა ამპლიტუდებისათვის (საკუთარი რიცხვებისათვის განზოგადოებული 

ამოცანა) გამოვლენილ იქნა შედარებით მცირე მასშტაბიანი უდს ტალღიდან და წანაცვლებიტი 

დინებებიდან ენერგიის დიდმასშტაბიან ზონალურ მოძრაობებში გადაქაჩვის თავისებურებები.  

4 ჩარგაზია ხ., ხარშილაძე ო., არაწრფივი დინამიკური TICSAM – 2015, 2015 
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 როგავა ჯ. განტოლებების თეორიული 

ანალიზი და რიცხვითი 

სიმულაცია წანაცვლებითი 

დინებით განპირობებულ 

დისიპაციურ იონოსფეროში  

კომპიუტერულ 

მეცნიერებებსა და 

გამოყენებით მათემატიკაში 

საერთაშორისო კონფერენცია 

//  21-23 მარტი, Tbilisi, Georgia. 

დისიპაციურ იონოსფეროში ზონალურ  წანაცვლებით დინებებში ეფექტურია არამოდალური 

მიდგომა. არამოდალური მიდგომით შესწავლილია პლანეტარული მასშტაბის როსბის ტალღებისა 

და უდს ჩქარი  ტალღების ინდუცირებული წრფივი კავშირის არაორთოგონალურობა. ნაჩვენებია, 

რომ ამ კავშირის გამო გენერირდებიან უდს ელექტრო მაგნიტური ტალღები იონოსფერული და 

წანაცვლებითი დინებების პარამეტრების საკმაოდ ფართე დიაპაზონისათვის.    

5 
 

ხარშილაძე ო., 

 ჩარგაზია ხ., 

 ჭანიშვილი რ. 

ზონალური დინებებისა 

დიდმასშტაბიანი მაგნიტური 

ველების არაწრფივი 

გენერაცია უდს ტალღების 

მიერ და ამ ტალღების 

ურთიერთ ტრანსფორმაცია 

იონოსფეროში, სატელიტური 

მონაცემების ანალიზი  

მესამე საერთაშორისო 

კონფერენცია ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებებში ივ. 

ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი // 2- 7 – 

თებერვალი 

. თბილისი, საქართველო 

თეორიულად შესწავლილია ტურბულენტურ არაერთგვაროვანი ფონური ქარებით მართულ 

იონოსფეროში ზონალური დინებისა და მაგნიტური ველების არაწრფივი გენერაცია.  

შესწავლილია არაწრფივი (სკალარული და ვექტორული) ეფექტების როლი სასრული 

ამპლიტუდის მქონე დამაგნიტებული ტალღების მიერ დიდმასშტაბიანი ზონალური დინებებისა 

და მაგნიტური ველების ფორმირებაში დისიპაციურ იონოსფეროში. გამოყენებულ იქნა 

მოდიფიცირებული პარამეტრული მოდგომა. გამოკვლეულია უდს ტალრების 

უღტიერთტრანსფორმაციის ამოცანა ცანაცვლებითი დინებებით განპირობებულ იონოსფეროში. 

ცატარებულ იქნა რეალურ სატელიტურ მონაცემთა ანალიზი.  

6 
 

ჩარგაზია ხ., ხარშილაძე ო.,  ფრიქციული ავტორხევები 

მიწისძვრის მარტივ 

მოდელებში 

თბილისის სამეცნიერო 

ფესტივალი მათემატიკისა 

და ინფორმატიკის 

გამოყენება   

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებებსა და 

ინჟინერიაში 

სეისმური პროცესების მოდელირების მიზნით განხილულია ტექტონიკური ფილების 

მოძრაობის დინამიკა ხახუნის ძალის შტრიბეკ-ეფექტის გათვალისწინებით. მარტივი 

ერთბლოკიანი სისტემის ჰაიკინის ამოცანაში ბლოკის დაბალი სიჩქარეებისათვის მიღებულია 

ვანდერპოლის განტოლება, რომელიც აღწერს ფრიქციულ ავტორხევებს. ამ მოდელში 

ნაჩვენებია „stick-slip“ დინამის არსებობა, რომლის შესწავლა აქტუალურია მიწისძვრის 

პროცესების შესაძლო მექანიზმის გამოსავლენად. განხილულია ორი ბმული ვანდერპოლის 

ოსცილატორის დინამიკა, რომელშიც გარე პერიოდული ძალის არსებობისას 

დაბალსიხშირული პერიოდული „ტექტონიკური“ სიგნალის ფონზე გამოვლენილია 

მაღალსიხშირული „სეისმური“ რხევები. ასეთი სიგნალები მიღებულია რეალური სეისმური 

გაფილტრული სიგნალებიდან, რაც გვიჩვენებს მოდელის კარგ თვისობრივ თანხვედრას 

რეალურ სეისმურ დაკვირვებებთან. რიცხვითი მეთოდების გამოყენებით ასევე შესწავლილია 

ერთი და ორ-ბლოკიანი სისტემების არაწრფივი დინამიკა მშრალი ხახუნის სხვადასხვა 

ანალიზური მოდელის საშუალებით სიჩქარის შეზღუდვის გარეშე და ნაჩვენებია როგორც 
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„stick-slip“ მოძრაობის, ასევე დეტერმინირებული ქაოსის შესაძლებლობა შტრიბეკ-ეფექტის 

გათვალისწინებით. რეგულარული და ქაოსური მოძრაობები თვისობრივად შესწავლილია 

მოდელში მიეღებული სიგნალების სპექტრალური ანალიზით, ბიფურკაციული დიაგრამებით 

და ფაზური ტრაექტორიების პუანკარეს კვეთების აგებით. დეტერმინირებული ქაოსის 

არსებობა ასეთ მარტივ მოდელებშიც პრობლემურს ხდის მიწისძვრის პროგნოზირებას, მაგრამ 

იძლევა პროცესის ფიზიკურ სურათს. 

7 
 

გიორგი კორძახია, გ.თვაური თანამგზავრული 

დისტანციური ზონდირების 

მონაცემებით მყინვარ 

დევდორაკის შესწავლა და 

ჩამოქცევების ანალიზი 

ისტორიულ ჭრილში. 

საერთაშორისო კონფერენცია 

”გამოყენებითი ეკოლოგია: 

პრობლემები, სიახლეები“ 

IСAE-2015, 2015 წლის 7-10 

მაისი, ქ.ქ. თბილისი-ბათუმი 

განხილული და გაანალიზებულია აქტუალური საკითხი მყინვარ დევდორაკის ჩამოქცევები. 

თანამგზავრული დისტანციური ზონდირების მონაცემებით შესწავლილია მყინვარი დევდორაკი 

და გაანალიზებულია ჩამოქცევები ისტორიულ ჭრილში. 

8 
 

ლარისა შენგელია, გ.თვაური თანამგზავრული 

დისტანციური ზონდირების 

საფუძველზე აღმოსავლეთ 

საქართველოს მცირე 

მყინვარების კვლევა 

საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის 

ჰიდრომეტეოროლოგიის 

ინსტიტუტის მაისის 

სამეცნიერო სესია, 2015 წლის 

28 მაისი 

მოყვანილია აღმოსავლეთ საქართველოს მცირე მყინვარების სამეცნიერო კვლევის შედეგები. 

კვლევაში გამოყენებულია მაღალი სივრცითი გარჩევადობის თანამგზავრული მონაცემები. 

 

2) უცხოეთში 

 

N 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის დასახელება, 

ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 
 

ჩარგაზია ხ., ხარშილაძე ო. შიდა გრავიტაციური 

ტალღების ტრანზიენტული 

ზრდა იონოსფეროში 

წანაცვლებითი დინებების 

არსებობისას 

EGU გენერალური ასამბლეა 

2015. 12-17 აპრილი. ვენა, 

ავსტრია. 

შესწავლილია შიდა გრავიტაციური ტალღების (შგტ) გაძლიერებისა და ტრანზიენტული ზრდის 

წრფივი მექანიზმი უწყვეტად სტრატიფიცირებულ იონოსფეროში არაერთგვაროვან ქარებთან 

უერთიერთქმედებისას. ნაჩვენებია, რომ  შგტ-ს გაძლიერება დროის მიხედვით არ მიმდინარეობს 

ექსპონენციალურად, არამედ ალგებრულ ხარისხოვანი წესით. 

2 
 

ჩარგაზია ხ., ხარშილაძე ო. ზონალური დინებებისა 

დიდმასშტაბიანი მაგნიტური 

ველების არაწრფივი 

გენერაცია უდს ტალღების 

მიერ, სატელიტური 

მონაცემების ანალიზი 

26-ე გეოდეზიისა და 

გეოფიზიკის საერთაშორისო 

კავშირის გენერალური 

ასამბლეა. პრაღა, ჩეხეთი. 22 

ივნისი - 2 ინვილის, 2015 

თეორიულად შესწავლილია ტურბულენტურ არაერთგვაროვანი ფონური ქარებით მართულ 

იონოსფეროში ზონალური დინებისა და მაგნიტური ველების არაწრფივი გენერაცია.  
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შესწავლილია არაწრფივი (სკალარული და ვექტორული) ეფექტების როლი სასრული 

ამპლიტუდის მქონე დამაგნიტებული ტალღების მიერ დიდმასშტაბიანი ზონალური დინებებისა 

და მაგნიტური ველების ფორმირებაში დისიპაციურ იონოსფეროში. გამოყენებულ იქნა 

მოდიფიცირებული პარამეტრული მოდგომა. გამოკვლეულია უდს ტალრების 

უღტიერთტრანსფორმაციის ამოცანა ცანაცვლებითი დინებებით განპირობებულ იონოსფეროში. 

ცატარებულ იქნა რეალურ სატელიტურ მონაცემთა ანალიზი. 

3 
 

ჩარგაზია ხ., ხარშილაძე ო. ფონური არაერთგვაროვანი 

ქარის გავლენა 

დიდმასშტაბიანი ზონალური 

დინების გენერაციაზე უდს 

ტალღების მიერ 

ევროპის პლანეტარულ 

მეცნიერებათა კონგრესი E  

EPEPSC 2015. ნანტი, 

საფრანგეთი, 27 სექტემბერი 

– 2 ოქტომბერი, 2015 

შესწავლილია არაერთგვაროვანი ფონური ქარებით მართულ იონოსფეროში ზონალური 

დინების გენერაცია. შესწავლილია არაწრფივი (სკალარული და ვექტორული) ეფექტების როლი 

სასრული ამპლიტუდის მქონე ულტრა დაბალი სიხშირის (უდს) მოდების მიერ დიდმასშტაბიანი 

ზონალური დინებების ფორმირებაში დისიპაციურ იონოსფეროში.  გამოვლენილ იქნა შედარებით 

მცირე მასშტაბიანი უდს ტალღიდან და ფონური ქარებიდან ენერგიის დიდმასშტაბიან ზონალურ 

დინებებში გადაქაჩვის თავისებურებები. ნაჩვენებია, რომ ზონალური დინების გენერაცია 

განპირობებულია სასრულ ამპლიტუდიანი დამაგნიტებული როსბის ტალღის რეინოლდსის 

ძაბვით და ფონური წანაცვლებითი დინების ზემოქმედებით. 

4 
 

ლარისა შენგელია 

გ.თვაური 

საქართველოს მყინვარების 

კვლევა დისტანციური 

ზონდირების ინოვაციური 

მეთოდების გამოყენებით. 

LXVIII  საერთაშორისო 

სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენციის, “გეოგრაფია: 

მეცნიერებისა და 

განათლების განვითარება” 

მიძღვნილი იუნესკოს 70-ე   

წლისთავისადმი,  

 

2015 წლის 22-25 მაისი, 

სანკტ-პეტერბურგი, 

 წარმოდგენილია დისტანციური ზონდირების საფუძველზე საქართველოს მყინვარების 

შესწავლის მეთოდიკა. განსაზღვრულია ცალკეული მყინვარის მახასიათებლები. 

 
IV. 1.  saqarTvelos saxelmwifo biujetisა da grantebis gareSe  

Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 
 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 
1 
 

 

„მულტიდინებების 

საზაფხულო ვორქშოფი“ 

მადრიდის პოლიტექნიკური 

უნივერსიტეტი, ესპანეთი, 25 

მაისი - 26 ივნისი, 2015. 

http://torroja.dmt.upm.es/summe

r15/index.html 

 

 გ. ჩაგელიშვილი  

მადრიდის საზაფხულო ვორქშოფის მიზანი იყო ტურბულენტობის ფიზიკის გააზრება.  

http://torroja.dmt.upm.es/summer15/index.html
http://torroja.dmt.upm.es/summer15/index.html
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ვორქშოფის მუშაობაში მონაწილეობდა გ. ჩაგელიშვილი. შესრულდა შრომა: 

Mamatsashvili G, Dong S, Khujadze  G.,  Chagelishvili G,  Jimenez J  and  Foysi H., Homogeneous shear 

turbulence – bypass concept via interplay of linear transient growth and nonlinear transverse cascade 

(ჰომოგენური წანაცვლებითი ტურბულენტობა - „ბაიფასს“ კონცეფციის რეალიზაცია წრფივი 

ტრანზიენტული წრდისა და არაწრფივი გვერდითი კასკადის თანაქმედებით). 

ჰომოგენური, კლასიკური წარმოდგენებით მგრადი, წანაცვლებითი დინებების ტურბულენტობის  

დინამიკა გაანალიზებულია სპექტრალურ სივრცეში ტოლი გვერდების მქონე თვლის ბოქსის 

დროს. ნაჩვენებია, რომ მთავარი არაწრფივი პროცესები არიან არა პირდაპირი ან შებრუნებული 

კასკადი, არამედ გვერდითი კასკადი - ჰარმონიკების კუთხური გადანაწილება სპექტრალურ 

სივრცეში. ნაჩვენებია, რომ განხილული ტურბულენტობის თვითშენარჩუნების პროცესი მეტად 

რთულია და ჰარმონიკათა რიცხვი, რომლების აქტიურ მონაწილეობას იღებენ თვითშენარჩუნების 

პროცესში დიდია. ამდენად, ამ ტურბულენტობის აღწერა დაბალი რიგის მოდელებით შეცდომაში 

შემყვანია. 
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ჰიდროგეოფიზიკისა და გეოთერმიის კველევითი ცენტრი 
 
* samecniero erTeulis xelmZRvaneli.  

გიორგი მელიქაძე, გეოლ–მინერ. მეცნიერებათა დოქტორი, უფრ–მკვლევარი; 

melikadze@gmail.com 
 
* samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba.  

გენადი კობზევი –ფიზ–მათემ. მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი, მკვლევარი, 

პროგრამისტი; 

მარიამ თოდაძე –უფ. მკვლევარი, ქიმიკოსი; 

ნინო კაპანაძე– მკვლევარი, დოქტორანტი, გეოფიზიკოსი;  

თამარ ჯიმშელაძე– მკვლევარი, დოქტორანტი, გეოფიზიკოსი; 

სოფიო ვეფხვაძე -მკვლევარი, ქიმიკოსი; 

ალექსანდრე ჭანკვეტაძე- მკვლევარი,  გეოფიზიკოსი; 

ნატალია ჟუკოვა-–მკვლევარი,  პროგრამისტი; 

მარინა დევიძე- ფიზ–მათემ. მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი, მკვლევარი, 

გეოფიზიკოსი; 

თორნიკე ჭიკაძე-მაგისტრანტი, ინჟინერი; 

გიორგი ქაჯაია- სპეციალისტი; 

 

* saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2014 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# 

gegmiT 
gaTvaliswinebuli da 
Sesrulebuli samuSaos 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 

1 
 
 
 

საქართველოს 

ჰიდროგეოლოგიური და 

გეოთერმული პოტენციალის 

შეფასება თანამედროვე 

ჰიდროგეოფიზიკური 

მეთოდების გამოყენებით 

გიორგი მელიქაძე გენადი კობზევი, მარიამ 

თოდაძე, ნინო კაპანაძე, თამარ 

ჯიმშელაძე, სოფიო ვეფხვაძე, 

ალექსანდრე ჭანკვეტაძე, 

თორნიკე ჭიკაძე, გიორგი 

ქაჯაია 

 

 
 
 
 
 

საქართველოს მინერალურ სიმდიდრეთა შორის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია 

მიწისქვეშა წყლებს (მტკნარი, მინერალური და თერმული), რომლებიც ხასიათდებიან დიდი 

რესურსებით, მაღალი ხარისხობრივი მაჩვენებლებით და მყარი წიაღისეულისგან 

განსხვავებით, დროში განახლებადობით.  მიწისქვეშა წყლები წარმოადგენს ყველაზე 

ძვირფას წიაღისეულს, რომელთა რაოდენობის მხრივ საქართველო ერთერთი უმდიდრესი 

ქვეყანაა.  საქართველოს წყალმომარაგების სისტემაში ლომის წილი- 70%-ზე მეტი, 

მოდის მიწისქვეშა წყლებზე. საქართველოს წყალშეცველი ჰორიზონტები მოიცავენ 

რამოდენიმე ათეულ არტეზიულ აუზს და დაწნევით მიწისქვეშა სისტემებს, რომლებიც 

თავის მხრივ მოიცავენ ფოროვან, ნაპრალოვან და ნაპრალოვან/კარსტულ წყალშემცველ 

ჰორიზონტებს. სასმელი მიწისქვეშა წყლები მიეკუთვნებიან ერთ-ერთ ყველაზე 
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შესწავლილ და ექსპლუატირებულ, მოწყვლად წყალშემცველ ჰორიზონტებს. სწორედ 

ამიტომ, მათი რეჟიმის,  ხარისხისა და მათზე მოქმედი ფაქტორების შესწავლას 

უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება. ამით უზრუნველვყოფთ მოსახლეობისა და 

წარმოებისთვის წყლის უწყვეტ მიწოდებას. 

სამწუხაროდ, დღეის მდგომარეობით, მიწისქვეშა წყლები განიცდიან მნიშვნელოვან 

ცვლილებებს ანტროპოგენური და ბუნებრივი (მათ შორის კლიმატური) ფაქტორების 

ზეგავლენის გამო, რაც გამოიხატება მათი ხარისხის გაუარესებასა და რაოდენობის 

შემცირებაში.  

ამის შეჩერების ერთადერთ გზად მიგვაჩნია მოქმედი ჰიდროგეოლოგიური პროცესების 

შესწავლა მსოფლიოში აპრობირებული კვლევის თანამედროვე ჰიდროგეოფიზიკური 

მეთოდებით, რომლებიც საშუალებას იძლევა განხორციელდეს დღევანდელი სიტუაციის 

ანალიზი, მიწისქვეშა წყლების გენეზისის დადგენა, რესურსების გადაფასება და საკონტროლო 

მონიტორინგის ორგანიზება, რაც აუცილებელი პირობაა წყლის რესურსების შემდგომი 

ეკოლოგიურად სწორი ექსპლუატაციის პირობების განსაზღვრისათვის. 

     საანგარიშო პერიოდში ცენტრის მიერ მოპოვებული გრანტების ფარგლებში 

ეტაპობრივად,  საქართველოს ცალკეული უბნებში ახორციალებდა მიწისქვეშა წყლების 

სრულფასოვან შესწავლას,  წყლის გენეზისის,  წყლის ნაკადის მიგრაციის კვების არედან 

განტვირთვის არემდე დადგენას, მისი რესურსების ხარისხობრივ და რაოდენობრივ 

შეფასებას, პროცესების დროში და სივრცეში განვითარების მოდელიერებას, 

რეკომენდაციების შემუშავებას მათი ეკონომიკურად და ეკოლოგიურად გამართლებული 

ექსპლუატაციისთვის. კერძოდ: 

    მიწისქვეშა წყლების სრულფასოვანი ეკოლოგიური შესწავლა, მათი კვების და განტვირთვის 

არეალების ჰიდროლოგიური დახასიათებით; სასმელი, მინერალური და თერმული 

წყლების, ბუნებრივი გაზების  კადასტრის შექმნა, მათი მაკრო და მიკრო კომპონენტური, 

გაზური, რადიაციული შემადგენლობის და სავარაუდო გამოყენების არეალის  ჩვენებით  

(გრანტი #31/27 ”ალაზანი-იორის წყალშემკრები აუზების („აღმოსავლეთ საქართველო) 

შესწავლა სტაბილური იზოტოპების გამოყენებით მიწისქვეშა წყლების რესურსების 

მდგრადი განვითარების უზრუნველსაყოფად 2013-2016”, „თოვლის რესურსები და მთიანი 

რეგიონების წყლის ნაკადების გვალვის პერიოდების ადრეული პროგნოზირება, SNSF, 2014-

2017;) 

 მიწისქვეშა წყლებისა და სრულად გარემოს ტოკსიკური და რადიაციული ფონის 

შესწავლა, დაბინძურების რუკის შექმნა და რისკების განსაზღვრა (”მიწისქვეშა წყლების 

რესურსების შეფასების მიზნით სტაბილური იზოტოპებისა და ჰიდროქიმიური ტექნიკის 

გამოყენება 2014-2015“); 

 ქანების სითბური პარამეტრების და სითბური ნაკადის განსაზღვრა. საქართველოს 

გეოთერმული რუკის დაზუსტება და პერსპექტიული გეოთერმული საბადოების გამოყოფა 

(„საქართველოს გეოთერმული პოტენციალის შესწავლა მოქმედ თერმულ ჭაბურღილებში 

სითბური ნაკადის მნიშვნელობების განსაზღვრით გზით 2013-2015“); 

 ციფრული მოდელირებით საქართველოს მიწისქვეშა წყლების ძირითადი საბადოების 

(სასმელი, მინერალური და თერმულის) გენეზისის, მათი ურთიერთქმედების, 

მოწყვლადობის, რესურსების  შეფასება და მათი ეკოლოგიურად გამართლებული 
ექსპლუატაციის პირობების განსაზღვრა, რეკომენდაციების და ბიზნეს გეგმების შემუშავება 

მათი მდგრადი განვითარების უზრუნველსაყოფად (”მიწისქვეშა წყლების რესურსების 

შეფასების მიზნით სტაბილური იზოტოპებისა და ჰიდროქიმიური ტექნიკის გამოყენება 

2014-2015“, ”ალაზანი-იორის წყალშემკრები აუზების (აღმოსავლეთ საქართველო) შესწავლა 

სტაბილური იზოტოპების გამოყენებით მიწისქვეშა წყლების რესურსების მდგრადი 

განვითარების უზრუნველსაყოფად 2013-2016”); 

 მიწისქვეშა წყლების საბადოების საკვანძო მახასიათებელ უბნებში უწყვეტი 

მულტიპარამეტრული (ჰიდროქიმიური, იზოტოპური, რადიოლოგიური, 

ჰიდროგეოდინამიკური) მონიტორინგის ორგანიზება, ეკოლოგიური, კლიმატური, 
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ჰიდროგეოდინამიკური, სეისმური პროცესებისა და ეკოლოგიური მდგომარეობის 

კონტროლის მიზნით. ინფორმაციის ოპერატიულ დამუშავებსა ცენტრში და სწრაფ 

რეაგირებას შესაძლო  დარღვევებზე (“გეოდინამიკური ველის სივრცულ-დროითი 

ვარიაციები და მისი გავლენა ღრმა წყალშემცველ ჰორიზონტებზე და მაგნიტურ ველზე 

2014-2017).  

 

 
saxelmwifo grantiT dafinansebuli  

# proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

გრანტი #31/27 

”ალაზანი-იორის 

წყალშემკრები 

აუზების 

(აღმოსავლეთ 

საქართველო) 

შესწავლა სტაბილური 

იზოტოპების 

გამოყენებით 

მიწისქვეშა წყლების 

რესურსების მდგრადი 

განვითარების 

უზრუნველსაყოფად 

2013-2016”  

რუსთაველის 

სახელობის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი  

გიორგი მელიქაძე გენადი კობზევი; 

ნინო კაპანაძე; 

თამარ ჯიმშელაძე; 

მარიამ თოდაძე; 

ალექსანდრე 

ჭანკვეტაძე;  
 

 

Gპროექტის ამოცანების გადაწყვეტის მიზნით 2015 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა 

რეჟიმული დაკვირვებები ჰაერის ტემეპარატურაზე, ტენიანობასა და ატმოსფერული ნალექების 

რაოდენობაზე ადრე შერჩეულ შემდეგ მეტეოროლოგიურ სადგურებზე: თიანეთი, თელავი,  

ლაგოდეხი და დედოფლის-წყარო.  აღნიშნულ პუნქტებზე მეტეო მონაცემების გაზომვა ხდებოდა 

ყოველდღიურად. ასევე, ყოველთვიურად ხდებოდა ნალექების სინჯების აღება და შენახვა.  

სინჯების ტრანსპორტირების შემდგომ მათში ტარდებოდა სტაბილური იზოტოპების და 

ჰიდროქიმიური პარამეტრერბის განსაზღვრა გეოფიზიკის ინსიტიტუტის ჰუდროგეოფიზიკისა 

და გეოთერმიის კვლევითი ცენტრის რადიო-ჰიდროქიმიურ ლაბორატორიაში.  

ჩატარდა რეჟიმული დაკვირვებები მდინარეებში წყლის დონის ვარიაციებზე მდინარე იორზე 

სოფ. ჭაჭუნას რაიონში და ალაზანზე სოფ. შაქრიანთან თელავის რაიონში. აღნიშნული 

მდინარეებიდან ასევე, თვეში ერთხელ ხდებოდა სინჯების აღება სტაბილური იზოტოპების 

გაზომვის მიზნით და მათი შემდგომი ანალიზი სტაბილური იზოტოპების შემადგენლობის 

დადგენის მიზნით.   

თელავისა და შაქრიანის სადგურებზე, როგორც ატომური ენერგიის საერთაშორისო 

სააგენტოს გლობალურ ქსელის GNIP  da GNIR ის სადგურებისთვის, დამატებით ხდებოდა 

სინჯების აღება ტრიტიუმის განსასაზღვავად ნალექებსა და მდინარის წყალში. აღნიშნულ 

ქსელს დაემატა დაკვირვებები გუდაურის მეტეო სადგურზე.   

დამატებით, იზოტოპური შემადგენლობის დადგენის მიზნით, გაგრძელდა მდინარის 

წყლის ყოველთვიური რეჟიმული დასინჯვები მდინარე იორის ქვედა-წელში, დედოფლის-

წყაროს რაიონში და ასევე, მდინარე ალაზანის ქვედა წელში, აზერბაიჯანის საზღვართან 

ახლოს, სოფ. სამთავისის სიახლოეს. 
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ნახ. 1 სარეჟიმო პუნქტების განლაგება ტერიტორიაზე. ვარსკვლავი-მეტეო სადგურები, წრე- 

სარეჟიმო სადგურები, სამკუთხედი- მდინარეზე დაკვირვების პუნქტები 

საკვლევ ტერიტორიაზე რეგიონის ჰიდროგეოლოგიური თავისებურებების დადგენის 

მიზნით ჩატარდა საველე ჰიდროგეოლოგიური, ჰიდროგეოქიმიური და იზოტოპური 

დასინჯვები ალაზნის ხეობებში. დაისინჯებოდა ყველა ტიპის წყალ-პუნქტი (წყაროები, 

ჭაბურღილები, ჭები, მდინარეები). დასინჯვების პერიოდში იზომებოდა წყლის ფიზიკური 

თვისებები (წყლის  ტემპერატურა, ელექტროგამტარებლობა, pH და თავისუფალი ჟანგბადი), 

საველე ჰიდროქიმიური ლაბორატორიის საშუალებით (Multi-340i/SET, Spectroquant® Colorimeters 

and Laser Spectrometer). ყველა პუნქტზე ხდებოდა სინჯების აღება,   მთავარი მაკრო და 

მიკროკომპონენტების და იზოტოპური შემადგენლობის განსაზღვრა. ამავე დროს, რღვევებისა 

და ჰიდროგეოლოგიური “ფანჯრების” დაფიქსირების მიზნით დამატებით იზომებოდა 

რადიაქტიური გაზები ჰელიუმი და რადონი. 

 
nax.2 ჰიდროქიური dasinjvis პროცესი 
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ნახ. #3 დასინჯული წყალპუნქტების განლაგება საკვლევ ტერიტორიაზე 

 

 
 

ნახ. #4 გაზ რადონის განაწილება საკვლევ ტერიტორიაზე 

 

ორგანიზებული იქნა რეჟიმული ჰიდროდინამიკური და ჰიდროქიმიური დაკვირვებები 

წყლის დონესა და ტემპერატურაზე შერჩეულ ჭაბურღილებზე და მდინარე ალაზანზე. 

მონიტორინგი მიმდინარეობდა გახშირებულ რეჟიმში.    

დამატებით, მიწისქვეშა წყლებში იზოტოპური შემადგენლობის დროში და სივრცეში 

ცვლილებათა დადგენის მიზნით, გაგრძელდა სინჯების აღება კახეთის ტერიტორიაზე 

განლაგებულ ჭაბურღილებსა და ჭებზე. საქართველოს წყლის კომპანიასთან შეთანხმებით, 

მათ სასმელი წყლის შემკრებ ჭაბურღილებსა და ჭებზე, ყოველთვიურად ხდებოდა სინჯების 

აღება მათში სტაბილური იზოტოპების განსაზღვრის მიზნით. დაკვირვებებისათვის 

შერჩეული იქნა სხვა და სხვა წყალშემცველ ჰორიზონტებში განლაგებული ჭაბურღილები და 

გალერეები. ისინი თანაბრადაა განლაგებული მთელ ტერიტორიაზე. კერძოდ, ახმეტის, 

ყვარელის, ლაგოდეხის, თელავის, გურჯაანის, სიღნაღის, საგარეჯოს, წნორის და 

დედოფლის-წყაროს ტერიტორიებზე.      
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ნახ. #5 ჰიდროქიმიური მონიტორინგის წყალპუნქტების განლაგება საკვლევ 

ტერიტორიაზე 

პარალელურად ხდებოდა სინჯების ანალიზი ცენტრის ლაბორატორიაში.  

 
ნახ. #6 დეიტერიუმის განაწილების გრაფიკი წყალპუნქტებში საკვლევ ტერიტორიაზე 
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ნახ. #7 ჟანგბადის იზოტოპის განაწილების გრაფიკი წყალპუნქტებში საკვლევ ტერიტორიაზე 

 

 

 
nax. #8 იზოტოპების განაწილების გრაფიკი მსოფლიო მეტეოროლოგიურ ხაზზე  

 

Pმონაცემთა ბაზა (გეოლოგიური, გეოფიზიკური, ჰიდროლოგიური და ჰიდროდინამიური 

მონაცემები,  ჰიდროქიმიური და მეტეოროლოგიური მონაცემები) და ხანგრძლივი 

დაკვირვებების შედეგები განთავსებულია  საჯარო მოხმარებისთვის ინტერნეტში 

(http://gga.ge/index2.php?s=4).  

მოდელირება 

განხორციელდა მოცემული ზონის  მიწისქვეშა წყლების ჰიდროდინამიკის მათემატიკური 

მოდელირება, რომელიც ეფუძნება კონცეპტუალურ მოდელს, რომელიც თავის მხრივ ეფუძნება 

წინასწარ გეოლოგიურ, გეოფიზიკურ, ჰიდროგეოლოგიურ მონაცემებს. მოდელირება 

განხორციელდა სპეციალური პროგრამული პაკეტის VisualModflowPro საშუალებით. 

http://gga.ge/index2.php?s=4
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ნახ. 9 მოდელის საზღვრები 

9 ნახაზზე ნათლად ჩანს საკვლევი ადგილი საზღვრები, რომლებიც მოიცავს მდინარეებს იორი 

და ალაზანი. კონცეპტუალური მოდელის შესაქმნელად გამოყენებული იქნა არსებული 

გეოფიზიკური პროფილების მონაცემები. ამ მონაცემებზე დაყრდნობით შეიქმნა 

სამგანზომილებიანი მოდელი. მოდელი საკმაოდ რთულია და შეიცავს ბევრ ფენას (ნახ. 10). 

 

ნახ. 10 კონცეპტუალური მოდელი 

 

კონცეპტუალური და ციფრული მოდელი შეიქმნა Visual Modflow Flex 2012 და Visual Modflow 

Classic 2011 პროგრამების საშუალებით. სამგანზომილებიანი კონცეპტუალური მოდელი  შეიცავს 

14 ფენას (Q, N, J, S3, S2, S1, P21, P22, P1, K2, K1, J3, J2). თითოეული ფენა წარმოადგენს სხვადასხვა 

ფილტრაციული თვისებების ფოროვან გარემოს. ფენების „შესაქმნელად“ გამოყენებული იქნა 

გეოლოგიური პროფილების მონაცემები და რუკები. ზედა ფენები (Q და N) წარმოდგენილია 

როგორც „შემოუსაზღვრელი“. თითოეული ფენა, როგორც როგორც ჰიდროსტრატიგრაფიული 

ერთეული, გამოყოფილი იქნა გამტარებლობის, კუთრი ტევადობისა და ეფექტური ფორიანობის 

მიხედვით (ცხრილი 1). 

ცხრილი 1 ფენების ჰიდროლოგიური თვისებები 
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ფენები ჰიდრავლიკური 

გამტარებლობა(მ/წმ) 

კუთრი ტევადობა 

(მ-1) 

ეფექტური 

ფორიანობა 
Q 7.6042x10-5 3x10-6 0.05 
N 1.6204x10-6 5x10-5 0.03 

J 1.8519x10-6 9x10-4 0.07 

S3 2.257x10-6 9x10-4 0.05 

S2 3.8588x10-6 7x10-4 0.05 

S1 4.653x10-6 6x10-4 0.05 

P21 0.8557x10-6 5.5x10-5 0.04 

P21 0.9520x10-6 2x10-5 0.04 

P22 0.7900x10-6 3.2x10-5 0.05 

P1 2.8471x10-6 4x10-6 0.06 

K2 1.5824x10-6 4.5x10-6 0.06 

J3 1.2511x10-6 3x10-6 0.07 

J2 1.0047x10-6 2x10-6 0.075 
 

მდინარეებით იქნა შემოსაზღვრული მოდელის საზღვრები და მათი მონაცემები 

გამოყენებული იქნა კუთრი ნაკადის განსასაზღვრად. (ცხრილი 2) 
 

ცხრილი 2. მდინარეთა ზომები 

მდინარე კალაპოტის 

სიღრმე (მ) 

მდინარის სიგანე 

(მ) 

კალაპოტის 

გამტარებლობა 

(მ/დღე) 

ალაზანი 5 50 20 

იორი 3 30 10 

 

Visual Modflow Flex -ი საშუალებას იძლევა გამოყენებული იქნას მდინარის ხარჯის მონაცემები, 

როგორც სასაზღვრო პირობა. ჩვენს მიერ გამოყენებული იქნა ეს ინსტრუმენტი ჭაბურღილების 

წნევის პირობების გავლენის სიმულაციისათვის. მოდელში განთავსდა 20 სასაზღვრე პირობა. 

მომდევნო ცხრილში მოცემულია გამოყენებული პარამეტრები. ჭაბურღილების ხარჯის სიდიდე 

დამოკიდებულია ჭაბურღილში ფილტრის მდებარეობაზე. 

 

ცხრილი 3 ჭაბურღილების მონაცემები 

არტეზიული ჭაბურღილების 

ფილტრული ნაწილის გეოლოგიური 

ასაკი  

დებიტი (ლ/წმ) 

Q 165 მეტი 
N  60 მეტი 
P 70 მეტი 

J 10 მეტი 
 

კონცეპტუალური მოდელი შემდგომში გარდაიქმნა ციფრულში. არტეზიული ჭაბურღილების 

დებისტი მონაცემები გამოყენებული იქნა მოდელის კალიბრაციისათვის „მდგრადი-

მდგომარეობის“ რეჟიმის პირობებში. ნალექების რაოდენობა (800 მმ/წელიწადში)  მიენიჭა 

მოდელის ზედა მარჯვენა ზონას. ნახ. 3 -ზე არტეზიული ჭების მდებარეობა აღნიშნულია 

სამკუთხედებით.  
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ნახ. 11 არტეზიული ჭების მდებარეობა 

 

საკვლევი რაიონის წყლის დონეები დაკალიბრდა საწყისი დონეების მიხედვით. მოდელის 

ცენტრალურ ნაწილში მონიშნულია მშრალი ზონა (ნახ. 12). 

 
 

ნახ. 12. გრუნტის წყლის ზედაპირი 

 

მოდელში დაფიქსირდა წყლის დონეები აბსოლუტური მნიშვნელობების მიხედვით 

სხვადასხვა ფენებისათვის და მოხდა ნაკადის სიჩქარეებს სიმულირება ალაზანი-შირაქის 

ზონებისათვის ერთდროულად. (ნახ.13). 
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ნახ.13 ნაკადის სიჩქარეები ა) 1-ლი ფენა ბ)10-ე ფენა გ) 20-ე ფენა 

 

ნახ. 13 ნაჩვენებია ნაკადის სიჩქარეების ინტენსიურობა და მიმართულება სიმულირებული 

წყლის სისტემისათვის. როგორც ნახაზიდან ჩანს, წყალი არ შედის სისტემაში  ცენტრალური 

ზონის ზედა ჰორიზონტში. ეს ნაწილი არის უწყლო და არ ხდება წყლის ფილტრაცია ქვევით. 

მარჯვენა ზონაში წყალი განიტვირთება მდინარეებში. შუა ჰორიზონტი იკვებება მიწისქვეშა 

ნაკადებით. ნაკადის ინტენსივობა იზრდება მე-10 ფენაში და რჩება თითქმის უცვლელი მე-20-ე 

ფენამდე. 

იმისათვის, რომ გამოთვლილი იქნას მიწისქვეშა წყლების ნაკადების მოძრაობის 

ხანგრძლივობა, გამოყენებული იქნა „ნაწილაკების“ ინსტრუმენტი. მთიანი ადგილებიდან 

მიწისქვეშა წყლები მოძრაობს ალაზნის მიმართულებით, წყლის საშუალო ასაკი 2 მდებარეობას 

შორის არის დაახლოებით 90 დღე. შირაქის მთებიდან წყალი მოძრაობს ალაზნის ჭებისაკენ 

(კასრისწყალი და სხვ.), წყლის ასაკი ორ ადგილს შორის არის დაახლოებით 90 დღე( ნახ. 14). 

ცენტრალური შირაქის ქვედა არედან წყალი მოძრაობს მარჯვენა მიმართულებით და აღწევს 

ალაზნის ველს 6 თვის განმავლობაში.  
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ნახ. 14 მიწისქვეშა წყლის მოძრაობის მიმართულება და ხანგრძლივობა 

 

როგორც ვხედავთ, ზონა 2 (ნახ.15) ზედა მთიანი ზონა იკვებება უფრო ინტენსიურად, ვიდრე 

ზონა 3, მაგრამ წყალი განიტვირთება ძირითადად ზონაში 3. ჭების წყლების განტვირთვა 

გაცილებით მცირეა მდინარეებთან შედარებით. გარდა ამისა, მოდელით გამოთვლილი იქნა 

მთლიანი ნაკადი (ნახ. 16). 

 

 
ნახ. 15 მიწისქვეშა წყლების ზონები 

 



 112 

 
ნახ. 16 ნაკადის რესურსი, ლურჯი-განტვირთვა, წითელი- კვება 

 

მოდელის საფუძველზე შეგვიძლია დავასკვნად, რომ მიწისქვეშა წყლის დინების 

ხანგრძლივობა ალაზნის ველიდან  შირაქის ველამდე, წყლის საშუალო ასაკით 4 თვით. 

მიწისქვეშა წყლების ანალიზით დასტურდება წყლის მინერალიზაციის ევოლუცია ჩრდილო-

დასავლეთიდან სამხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ, მნიშვნელოვანი ზრდით შირაქის სინკლინური 

ზონისკენ. ამიტომ შეინიშნება მთლიანი მინერალიზაციის ცვლილებები ჭაბურღილების 

ვერტიკალურ ჭრილებშიც.  

# proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

2 
 
 
 
 

„გეოდინამიკური 

ველის სივრცულ-

დროითი ვარიაციები 

და მისი გავლენა 

ღრმა წყალშემცველ 

ჰორიზონტებზე და 

მაგნიტურ ველზე 

2014-2017“ 
 

რუსთაველის 

სახელობის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი  

მარინა დევიძე გიორგი მელიქაძე 

ნინო კაპანაძე; 

თამარ ჯიმშელაძე; 

მარიამ თოდაძე;  

რობერტ გოგუა 
 

 

პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობდა მულტიდისციპლინარული: გეოდინამიკური, 

ჰიდროდინამიკური, ჰიდროქიმიური, გეოფიზიკური, მეტეოროლოგიური და სეისმური 

ინფორმაციის უნიფიცირებული მონაცემთა ბაზის შექმნა და მასალის ანალიზი. მონაცემები 

განთავსებულია (http://gga.ge/index2.php?s=14) sajaro moxmarebisTvis.  

2015 წლის აპრილი-სექტემბრის პერიოდში დაფიქსირეული დარღვევები: 

განვიხილოთ წყლის დონის ვარიაციის დარღვევები, რომელიც დაფიქსირდა  2015 წლის 26 

მაისის მიწისძვრის დროს,  Mag=4.6 და  2015 წლის 27 ივლისის მიწისძვრის დროს, Mag=4.1 

2015 წლის 26 მაისის მიწისძვრის დროს დარღვევა დაფიქსირდა აჯამეთის  ჭაბურღილზე, 

რომელიც იმყოფება მიწისძვრის ეპიცენტრიდან 360 კმ-ში და 2015 წლის 27 ივლისის მიწისძვრის 

დროს დარღვევა დაფიქსირდა მარნეულის ჭაბურღილზე, რომელიც მდებარეობს მიწისძვრის 

ეპიცენტრიდან 75 კმ-ში. 
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სურ. 1. წყლის დონის (შუა ხაზი), ატმოსფერული წნევისა (ქვედა) და მიმოქცევის (ზედა ხაზი)  

ვარიაციები  ,,აჯამეთის’’-ს სადგურზე. ვერტიკალური ხაზი აღნიშნავს  მიწისძვრას.  

 

სურ. 1 -2 ჩანს დარღვევა, რომელსაც ადგილი ჰქონდა 26.05.2015 წლის მიწისძვრის დროს. 

 
 
 

სურ. 2 წყლის დონის ცვლილება აჯამეთის ჭაბურღილზე (სმ). ვერტიკალური ხაზი აღნიშნავს  

მიწისძვრას: 26 მაისი 2015, 01:20, მაგნიტუდა 4.6; აბსცისათა ღერძზე დრო მითითებულია 

საათებში. სურ.2-ზე დატანილია აჯამეთის ჭაბურღილისა (წითელი წრე) და მიწისძვრის (წითელი 

ვარსკვლავი)  განლაგების სქემა. 
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წყლის დონის ცვლილების გრაფიკზე ჩანს მნიშვნელოვანი დარღვევა მიწისძვრის წინა 

პერიოდში, რომელიც გრძელდება 25 მაისის 21:30-დან 23:00-ის ჩათვლით. მიწისძვრამდე 3 

საათით ადრე ამპლიტუდის ცვლილება შეადგენდა 3 სმ-ს. შემდგომ პერიოდში აღინიშნება წყლის 

დონის ბუნებრივი ცვლილება. აღსანიშნავია, რომ 26 მაისს 3:40-ზე  მოხდა წყლის დონის 1 სმ-ზე 

ვარდნა.  
   

 
 

სურ. 3 წყლის დონის (ზედა ხაზი), ატმოსფერული წნევისა (ქვედა) და მიმოქცევის (შუა ხაზი)  

ვარიაციები  ,,მარნეულის’’-ს სადგურზე. 27 ივლისი 2015, 06:58, მაგნიტუდა Mag=4.1;   
 
 

 
 

სურ. 4 წყლის დონის ცვლილება მარნეულის ჭაბურღილზე (სმ). ვერტიკალური ხაზი 

აღნიშნავს  მიწისძვრას: 27 ივლისი 2015, 06:58, მაგნიტუდა Mag=4.1;  

აბსცისათა ღერძზე დრო მითითებულია საათებში 
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სურ.4-ზე დატანილია მარნეულის ჭაბურღილისა (წითელი წრე) და მიწისძვრის (წითელი 

ვარსკვლავი აღმოსავლეთით)  განლაგების სქემა. 

ასევე განხილულია წყლის დონის ცვლილებები სიჩქარეების მეთოდის გამოყენებით. 

სურათზე დატანილია ორი გრაფიკი: წყლის დონის ცვლილების სიჩქარისა და მიმოქცევების 

ვარიაციების ცვლილების სიჩქარის გრაფიკები. 

 

 
 

სურ. 5 წყლის დონის ცვლილებებისა და მიმოქცევების სიჩქარის გრაფიკები (მიმოქცევები -

გლუვი ხაზი). აჯამეთი. 

 

 
სურ. 6 მარნეული, წყლის დონის ცვლილებებისა და მიმოქცევების სიჩქარის გრაფიკები 

 

სურ.5 და სურ.6-ზე გამოიყოფა სამი  ნაწილი. პირველ ნაწილში გვაქვს სიჩქარეთა გრაფიკების 

კარგი შეთავსება. მეორე ნაწილში გვხვდება მკვეთრად გამოხატული დარღვევა ამ შეთავსებისა, 

რაც მნიშვნელოვანი ხდება მიისძვრის წინ. რამდენიმე დღის მერე კვლავ დაიკვირვება ხაზების 

კარგი შეთავსება. 

 
გეოდეფორმაციული დაძაბულობის ველის  სურათის რეკონსტრუქცია ლოკალურ და 

რეგიონალურ მასშტაბში და განვითარების კანონზომიერებების შესწავლა. 

მიწისძვრის პროგნოზირების თანამედროვე მეთოდები საშუალებას იძლევა დავაკვირდეთ 

დედამიწის ქერქის დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის დროსა და სივრცეში 

ცვლილებას. რეალურ დროში ტექტონიკური პროცესების მონიტორინგისა და სეისმური 

კომპონენტის გამოყოფის მიზნით შემუშავდა სპეციალური პროგრამა. 

მეთოდის არსი მდგომარეობს შემდეგში:გვაქვს წყლის დონის წუთიერი მონაცემები, 

რომლებიც ჩაწერილია საქართველოს სხვადასხვა ჭაბურღილში. წყლის დონე ყოველთვის 

განისაზღვრება დედამიწის ზედაპირის მიმართ და წყალი ჭაბურღილებში იმყოფება 

სხვადასხვა სიღრმეზე. 
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იმისათვის, რომ დავაკვირდეთ წყლის დონეთა ცვლილებას დროში, შესაძლებელია 

დროის რაღაც მომენტში ხელოვნურად გავუტოლოთ ისინი ნულს და ამის შემდგომ 

დავაკვირდეთ ცვლილებას წრფივი გრაფიკების სახით. 

ასევე შესაძლებელია ავაგოთ წყლის დონის განაწილება დედამიწის ზედაპირზე 

ჭაბურღილის კოორდინატების გათვალისწინებით ე.ი. ავაგოთ ველი და დავაკვირდეთ მის 

ცვლილებას განსაზღვრული პერიოდულობით. განვიხილოთ წყლის დონის ცვლილება 

მიწისძვრამდე და მის შემდგომ პერიოდში. სურ. 1-2. 

 

სურ. 1 წყლის დონის ცვლილების გრაფიკი 5 დღის განმავლობაში, 22-27 ივლისი, 2015. 22 

ივლისი არის წყლის ყველა დონისათვის ათვლის საწყისი დრო. ვერტიკალური ხაზი -2015 

წლის 27 ივლისის მიწისძვრა, მაგნიტუდა 4.1. 
 

 
 



 117 

სურ. 2 წყლის დონის ცვლილების გრაფიკი 2015 წლის 26-27 ივლისის  განმავლობაში. 26 

ივლისი არის წყლის ყველა დონისათვის ათვლის საწყისი დრო.  

როგორც სურ. 1-დან ჩანს, მიწისძვრამდე ერთი დღით ადრე მოხდა ჭაბურღილებში წლის 

დონის  სინქრონული ცვლილება ყველგან, გარდა ლაგოდეხისა. თუ გავითვალისწინებთ 

ჭაბურღილების განლაგებას მიწისძვრის ეპიცენტრთან მიმართებაში, ლაგოდეხის ჭაბურღილი 

იმყოფება მიწისძვრის ეპიცენტრიდან ჩრდილო-აღმოსავლეთით, ხოლო დანარჩენი მის 

დასავლეთით. 

გეოდეფორმაციული ველის ცვლილება დროში ,,სიღნაღის” (27.07.2015 მაგ=4.1) მიწისძვრის 

მოხდენისა  და მის შემდგომ პერიოდში განხილულია სურ.3-10 – ზე.  

ქვემოთ მოყვანილი ველები აგებულია იმ დაშვებით, რომ ყველა დონეს აქვს 22.07.2015 00:01-

ში ხელოვნურად მიცემული საწყისი მნიშვნელობა, რომელიც ნულის ტოლია. 

 

 
 

sur. 3. გეოდეფორმაციული ველის ცვლილება. 26.07.2015 05:01 

 
 

სურ. 4. გეოდეფორმაციული ველის ცვლილება. 26.07.2015 06:01 
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sur. 5  გეოდეფორმაციული ველის ცვლილება. 26.07.2015 12:01 

 

 
sur. 6  გეოდეფორმაციული ველის ცვლილება. 26.07.2015 18:01 
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sur. 7  გეოდეფორმაციული ველის ცვლილება. 27.07.2015 00:01 

 

 
 sur. 8  გეოდეფორმაციული ველის ცვლილება.  27.07.2015 06:01 
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sur. 9  გეოდეფორმაციული ველის ცვლილება. 27.07. 2015 06:01, miwisZvramde 22 wuTiT 

adre. 

 
sur. 10  გეოდეფორმაციული ველის ცვლილება27.07.2015 7:01, მიწისძვრის შემდგომ. 

 

სურათებზე (სურ. 3-6) ნაჩვენებია წყლის დონის რუკები 2015 წლის 26 ივლისის 5:01, 6:01, 

12:01, 18:01, საათებისთვის, ხოლო სურათებზე (სურ. 7-10) ნაჩვენებია წყლის დონის რუკები 

2015 წლის 27 ივლისის 00:01, 6:01, 6:36 (მიწისძვრამდე) და 7:01 (მიწისძვრის შემდგომ). 
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სურ.11.  წყლის დონის ცვლილების გრაფიკი 2015 წლის 31.08-დან 05.09 -მდე. 

 

31 აგვისტო არის წყლის დონის ყველა მნიშვნელობისათვის ათვლის საწყისი დრო. 

სურათზე დატანილია მიწისძვრის განლაგების რუკა, რომელიც გრაფიკზე აღნიშნულია 

წითელი ვერტიკალური ხაზით - 2015 წლის 04 სექტემბერი, Mag=5,4.  

როგორც სურათიდან ჩანს 31 აგვისტოდან 2 სექტემბრამდე ხდება ჭაბურღილებში წყლის 

დონის სინქრონული ცვლილება, ხოლო 2დან 4 სექტემბრამდე აღნიშნული შესაბამისობის 

დარღვევა, განსაკუთრებით აჯამეთში. 

სურ.12- ზე მოყვნილია გეოდეფორმაციული ველის ცვლილება 31.08-02.09.2015 

პერიოდისათვის. 
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სურ.12.  გეოდეფორმაციული ველის ცვლილება. 31.08-02.09.2015. 

 

 

 

 

 

 
 

სურ.13.  გეოდეფორმაციული ველის ცვლილება. 02.09-04.09.2015. 
 



 123 

* publikaciebi: 

a) saqarTveloSi 

statiebi 
 

1 avtori/ avtorebi 

statiis 
saTauri, 
Jurna-

lis/krebu
lis 

dasaxeleb
a 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemlo
ba 

gverdebis 
raodenoba 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

Геннадий KКобзев 
Георгий Меликадзе 
Тамар Джимшеладзе Алеко 
Чанкветадзе 

Влияние 
рельефных 

неравномерн

остей на 
гравитацион

ное поле  
в режиме 

подземных 
вод 

Тбилисский гос. 
университет Им. 
Джавахишвили  
Институт 
геофизики им. 
М. З. Нодия  
Сборник Трудов 

т. LXV 

Тбилиси 

2015 

126-132 

განხორციელდა მიწისქვეშა წყლების რეჟიმშემადგენელი ფაქტორების სივცულ-დროითი 

ანალიზი, მულტიპარამეტრული სიგალიდან გამოყოფილი იქნა გეოდინამიკური მდგენელი, 

დადგენილი იქნა მიზეზ-შედეგობრივი კავშირი გეოდეფორმაციულ და ჰიდროდინამიურ 

პროცესებს შორის და რელიეფის გავლენა მათ სვლილებაზე.  
 
 

2 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1. 

2. 

3. 

   4. 

   5. 

George Melikadze, 

Natalia Jhukova, 

Mariam Todadze, 

Sopio Vepkhvadze, 

Tornike Chikadze 

 

Numerical 

modelling of 

groundwater 

system in the East 

Georgia’s lowland. 

Journal of 

Georgian 

Geophysical 

Society, 

Issue (A), 

Physics of Solid 

Earth, v.18a, 

2015, pp.  

Tbilsis, 2015 13-21 

მიწისქვეშა წყლების გენეზისის შესწავლია მიზნით შემუშავდა საკვლევი რეგიონის ციფრული 

მოდელი. ის შედგება 20 ფენისგან. თითოეული ფენა შედგება სხვადასხვა გამტარებლობის 
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სინჯების აღების მიზნით. ახალი პროექტის ფარგლებში დამატებით მიტარბის მდინარის 
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6 
 

George Melikadze,  

Genadi Kobzev 
 

North Turkey. 

ამჟამად არსებობს შორი ძლიერი მიწისძვრების მიწისქვეშა წყლების დინამიკასა და 

ადგილობრივ სეისმიკაზე ზეგავლენის უამრავი კვლევები. ძლიერი მიწისძვრების 

ტელესეისმური ტალღები იწვევს ჭაბურღილებში რამდენიმე ჰიდრავლიკური 

მახასიათებლების ცვლილებას. კერძოდ, წყლის დონისა ცვლილება და რხევები, რომელიც 

ახდენენ სეისმოგრამების იმიტირებას (ჰიდროსეისმოგრამენი). საქართველოს ტერიტორიაზე 

ღრმა ჭაბურღილებში დაკვირვებული იქნა წყლის დონის ცვლილების საკმაოდ თვალსაჩინო 

ანომალიები 2011 წლის ტოჰოკუს მიწისძვრის (M9) დროს  S  (მეორადი) და  Love-Rayleigh  

(ზედაპირული-პოლარიზებული) ტაღების გავრცელების შედეგად. ტოჰოკუს მიწისძვრის 

დინამიკურად ტრიგერირებული მოვლენების (არავულკანური რხევების) საყოველთაოდ 

მიღებული მეთოდოლოგიით ჩატარებული ანალიზის შედეგად არ გამოვლინდა რხევების 

ნათელი კვალი საკვლევ ტერიტორიაზე (კავკასია და თურქეთის ჩრდილოეთი ნაწილი). 

სტატიაში განხილულია ტოჰოკუს მიწისძვრის ტელესეისმური ტალღების გავრცელების დროს 

დაკვირვებული უცნობი  სეისმური სიგნალების წარმოშობის შესაძლო მექანიზმები. 

2 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 

2 

3 

4 

5 

Melikadze Giorgi 

Jhujova Natalya 

Todadze Mariam 

Vepkhvadze Sophio 

Chelidze Tamaz 

Hydrogeochemical 

and Stable Isotope 

Monitoring and 

Numerical 

Modelling of 

Groundwater 

Resource in 

Eastern Georgia to 

Secure Stability 

and Quality of 

Water Supply 

Advances in 
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Research. Volume 

44 

United States of 
America 

Nova Science 
Publishers © 

Copyright 2004 - 
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164-174 

გლობალური დათბობისა და მზარდი დაბინძურების პირობებში წყლის რესურსები და წყლის 

ხარისხი წარმოადგენს უმნიშვნელოვანეს პრობლემას საქართველოში ისევე, როგორც მრავალ 

ქვეყანაში. ახალი გეოქიმიური და, განსაკუთრებით, სტაბილური იზოტოპის გამოყენება 

თამაშობს განსაკუთრებით მნიშვნელოვან როლს  ღნიშნული პრობლემების გადასაჭრელად.  

მოცემულ ნაშრომში განიხილება მდგომარეობა აღმოსავლეთ საქართველოში, რომელიც 

განიცდის სასმელი წყლის დეფიციტს. იმისათვის, რომ შესწავლილიყო ალაზანი-იორის 

წყალშემკრები აუზის მიწისქვეშა წყლების სისტემა ჩატარდა ჰიდროგეოქიმიური და ბუნებრივი 

იზოტოპებური კვლევები: ორგანიზებული იქნა GNIP (ნალექების იზოტოპური 

შემადგენლობის გლობალური ქსელი) და GNIR (მდინარეების იზოტოპური შემადგენლობის 

გლობალური ქსელი) და ორგანიზებული იქნა ჰაერის ტემპერატურის, ტენიანობის და ნალექის 

მონიტორინგის სადგურები წყალშემცველი ჰორიზონტების განტვირთვისა და კვების არეებში. 

ასევე ალაზნსა და იორში წყლის დონისა და ხარჯის მონიტორინგი მიწისქვეშა წყლების 

დონისა ორ სადგურზე (ლაგოდეხი და დედოფლისწყარო). ჩატარდა ასზე მეტი წყლის სინჯის 

(მიწისქვეშა, მდინარის და ტბის) ანალიზი რათა შესწავლილიყო ალაზანი-იორის 

ტერიტორიაზე წყლების მთავარი იონებისა და იზოტოპების 18O, 2H და 3H შემადგენლობა. 

იდენტიფიცირებული იქნა მიწისქვეშა წყლების სამი ჯგუფი, რომელმაც გამოავლინა 

მინერალიზაციის ნომიმანტური გავრცელება ჩრდილო-დასავლეთიდან სამხრეთ-

აღმოსავლეთისაკენ, შირაქის სინკლინში ყველაზე მზარდი მინერალიზაციით. ამ ჯგუფებს 

შორის   გეოქიმიური შემადგენლობა იცვლება Ca(Mg)/HCO3 ტიპიდან ყვარელის ჰორიზონტში  
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Na/SO4(Cl) ტიპამდე შირაქის სინკლინში. საკვლევი უბნის თითქმის ყველა ჰორიზონტი შეიცავს 

უფრო ძველი წყლების ნარევს, რომელიც არ შეიცავს ტრიტიუმს და 18O მხოლოდ მცირე 

კონცენტრაციით გვხვდება. მიუხედავად იმისა, რომ არტეზიული ჭაბურღილების სიღრმე 500 

მ-მდეა, მათში წყალი მიეკუთვნება სახვადასხვა ჰიდროქიმიურ და იზოტოპური 

შემადგენლობის ჯგუფებს და განხილული უნდა იყვნენ ადგილობრივი სტრატიგრაფიის 

გათვალისწინებით. ალაზნის ველის მიწისქვეშა წყლები დაკავშირებულია არტეზიულ 

ჰორიზონტებთან და დადგინდა, რომ ისინი კარგი ხარისხისაა და რეკომენდირებულია 

სასმელად. არსებული წყლის რესურსების რაოდენობრივი შეფასებისათვის, შეიქმნა შირაქის 

ველის მიწისქვეშა წყლების ციფრული მოდელი. მოდელის კალიბრაცია მოხდა „გარდამავალი 

ტრანსპორტირების“ რეჟიმში, რათა მომხდარიყო შირაქის ველის ჭაბურღილებსა და წყაროებში 

გაზომილი ტრიტიუმის კონცენტრაციის ვალიდაცია. მოდელით განისაზღვრა კვებისა და 

განტვირთვის ზონები, მიწისქვეშა წყლების მოძრაობის მიმართულება და სიჩქარეები, ასევე, 

საკვლევ უბანში მიწისქვეშა წყლების ასაკი. ჩატარებული სამოუშაოების შედეგად შემუშავდა 

რეკომენდაციები დედოფლისწყაროს რეგიონისათვის კარსტული წყლების, როგორც 

ალტერნატიული წყაროს გამოყენებისა, რათა მიღწეული იქნას სასმელი წყლის რესურსების 

მდგრადი ექსპლოატაციის პირობები.  

 

2 
avtori/ 
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krebulis 
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raodenoba 

1 

2 

3 

4 

5 

M. Zappa1, 

T. Vitvar2, 

A. Rücker1, 

G. Melikadze3, 

L. Bernhard1, 

V. David2, M. Jans-

Singh1, N. Zhukova3, 

and M. Sanda2 

A Tri-National 

program for 

estimating the 

link between 

snow resources 

and hydrological 

droughts 

 

Volume 369, 

2015 

 

 

Proceeding of the 

International 

Association of 

Hydrological 

Sciences, 

Copernicus 

Publication   

25-30, 

ზამთარში თოვლის საფარის ზაფხულში მდინარეების მცირე ნაკადსა და გვალვიანობაზე 

ზეგავლენის დასადგენად გაანალიზებული იქნება სამი წყალშემკრები აუზის მონაცემები: 

ალფბახის (ალპები, ცენტრალური შვეიცარია), გუჯარეთის-წყალი (მცირე კავკასიონი, 

ცენტრალური საქართველო) და კამენიცი (ჟიზერას მთები, ჩეხეთის რესპუბლიკის 

ჩრდილოეთი ნაწილი). GI სისტემაზე დაფუძნებული ორი მოდელი მოახდენს სიმულირებას 

მდინარეების ნაკადის დაახლოებით ათი წლის მონაცემებისა წვიმისა და თოვლის 

რაოდენობის გაზომვებზე დაყრდნობით და მოახდენს მომავალში მეტეოროლოგიური 

ცვლილებების მოდელირებას. მოდელებში გამოყენებული იქნება წყალშემკრები აუზების 

გეოგრაფიული მონაცემები, ჰიდროლოგიური პროცესებისა და მდინარეებში ნაკადის 

რაოდენობის წვიმის შედეგად წარმოშობის შესახებ ინფორმაცია. ყოველივე ამის საშუალებით 

დადგინდება სავარაუდო ურთიერთდამოკიდებულება გაზაფხულზე თოვლის დნობასა და 

ზაფხულში გვალვიანობას შორის. ეს პროცესები მოიცავს თოვლის აკუმულაციას და დნობას, 

ევაპოტრანსპირაციას, მიწისქვეშა წყლების კვებას გაზაფხულზე რაც განაპირობებს ზაფხულში 

მდინარეების ნაკადს, და შესწავლილი იქნება ბუნებრივი იზოტოპების  18O და 2H 

საშუალებით. სხვადასხვა წყლის წყაროების იზოტოპური შემადგენლობის ცოდნა საშუალებას 

იძლევა განისაზღვროს წყლის ნაკადების მიმართულება და თოვლის ნადნობი წყლის 

მიწისქვეშ ყოფნის დრო და ასევე, მისი წილი მდინარეების კვებაში. მოდელების გამოყენება 

სხვადასხვა ან მეზობლად მდებარე წყალშემკრები აუზებისათვის შეისწავლის მათ 

პოტენციალს მომავალში და საშუალებას მოგვცემს მოვახდინოთ წყალმეჩხერიანობის 
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პერიოდების ადრეული პროგნოზირება ევროპის სხვადასხვა მთიან ზონებში. სტატიაში 

განხილულია დაგეგმილ სამუშაოები: ბუნებრივი იზოტოპების უკვე  არსებული მონაცემთა 

ბაზების ანალიზი, განტვირთვა, თოვლის ნადნობი წყლის ეკვივალენტის გათვლა და 

მოდელირების ექსპერიმენტები. 
 

* samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

a) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 
 

გიორგი მელიქაძე USING ENVIRONMENTAL 
TRACERS FOR INVESTIGATION OF 
SUBMARINE GROUNDWATER 
DISCHARGE ON THE TERRITORY 
ADJARA, GEORGIA 

 

1. International conference The 

First  SDSU-Georgia STEM 

WORKSHOP Nanotechnology  

and Environmental sciences, 5 

September 2015, Tbilisi, 

Georgia 

მიწისქვეშა წყლების სუბმარინული განტვირთვისას მასალის ტრანსპორტირების საკითხის 

შესწავლა მეტად საინტერესოა სამეცნიერო თვალსაზრისით. ზღვაში განტვირთვის უბნების 

დასაფიქსირებლად შერჩეული და დანერგილი იქნა ახალი ეკოლოგიური „ტრასერების“ 

ტექნოლოგია. მიწისზედა და საზღვაო კვლევების პროცესში წარმატებით იქნა გამოყენებული 

ეკოლოგიური „ტრასერების“ კომპლექსი–სტაბილური იზოტოპების 18O და 2H, 

რადიონუკლიდების Rn და Ra ნაკრები. ქობულეთის ტერიტორიაზე გამოვლენილი იქნა 

მიწისქვეშა წყლის ნაკადის მიმართულება და მისი განტვირთვის არეალები. გამოვლენის უბნებში 

განისაზღვრა აითროფიკაციის სიდიდეები– ნიტრატების და ფოსფატების კონცენტრაციები 

ნიადაგში და ზღვაში. ასევე, შესწავლილი იქნა მათი განაწილება ზედაპირზე და ზღვაში მათი 

ჩარეცხვის ინტენსივობა.  

 
 

b) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 
 

გიორგი მელიქაძე 2.   Using Hydrogeophysi-

cal Research Methods for 

Assessment and Sustainable 

Development of Geothermal 

Resources of Georgia 

3.    EU-Eastern Partnership 

STI Cooperation in Addressing 

Energy Research and 

Innovation Policy Stakeholders 

Conference Minsk, Belarus, 12 

- 13 October 2015 

საქართველოს ტერიტორიაზე აღრიცხულია 30-108 0C ტემპერატურის მქონე წყლის 250-მდე 

ბუნებრივი (წყაროები) და ხელოვნური (ჭაბურღილები), ცალკეული და ჯგუფური გამოსავალი. 

მათი ჯამური დებიტი შეადგენს 160 ათასამდე მ3/დღეღამეში. 

ამჟამად, თერმული წყლების თითქმის ყველა საბადოზე გაცემულია ლიცენზია. მათი უმეტესი 

ნაწილი მოიხმარება სასათბურო მეურნეობებში და ჰიგიენური მიზნებისათვის (აბანოები), მცირე 

ნაწილი სათევზე მეურნეობისათვის. ცხელი წყლის მომარეგების  სისტემაში ჩართულია მხოლოდ 

მცირე რაოდენობა 730.000 მ3 წელიწადში, ისიც ძირითადად ლისი-საბურთალოს რაიონის 

მოსახლეობისთვის. 

რეგიონებში საექსპლოტაციო ჭაბურღილების თავები და სასათბურე მეურნეობები 

მოწყობილია პრიმიტიულად და დიდი დანაკარგებით. 
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პრობლემები 

 დღეისთვის არსებული სისტემები გაუმართავი და პრიმიტიულია; 

 სასათბურე მეურნეობები არაეფექტურია,  რეალურად გამოიყენება ენერგიის მხოლოდ 

მცირე ნაწილი  (20 0C)  ხოლო დანარჩენი (40 -70 0C) ტყუილად იღვრება და იკარგება; 

 არ ხდება წყლის ხარჯვის სეზონური რეგულირება ან უმექმედო ჭაბურღილების დაკეტვა; 

 შეუსწავლელია საბადოების რეალური მდგომარეობა და დღეისთვის არსებული 

რესურსები. 

პერსპექტივები 

თერმული წყლების საბადოებზე წნევისა და დებიტის ვარდნის ტენდენციის შეჩერება 

შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მოპოვებულ თერმულ წყალს, მისგან სითბოს 

მოხსნის შემდეგ უკან ჩავაბრუნებთ წყალშემცველ ფენში, რაც ფართოდ არის დანერგილი 

გეოთერმული მრეწველობის მსოფლიო პრაქტიკაში. ამ გზით იქმნება ხელოვნური მიწისქვეშა 

გეოთერმული ცირკულაციური სისტემა (გცს). მათი შექმნა: იცავს თერმული წყლის საბადოს 

დაცლისაგან, განუსაზღვრელი დროით ახანგრძლივებს მისი ექსპლუატაციის ვადას, ინარჩუნებს 

ბურღილების საწყის წნევასა და დებიტს და რაც მთავარია, იცავს გარემოს დაბინძურებისაგან 

(დაჭაობება, თერმული დაბინძურება, საქვაბეების გაუქმებით ნახშირორჟანგის ემისიის შემცირება 

და სხვა). აქედან გამომდინარე, თერმული წყლების საბადოების ათვისებისას და დამუშავების 

პროექტის შედგენისას აუცილებელია დაიგეგმოს გცს-ების შექმნა. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულის გამო აუცილებელი შეიქნა შეგვესწავლა თერმული წყლების 

საბადოებზე არსებული თანამედროვე სიტუაცია და ახლებურად შეგვეფასებინა მარაგები. ამ 

მიმართულებით საქართველოს გეოთერმულმა ასოციაციამ განახორციელა რამდენიმე პროექტი 

საერთაშორისო ფონდების მხარდაჭერით, რომლის დროსაც გამოყენებული იქნა კველევის 

თანამედროვე მეთოდები და აპარატურა. 

რეკომენდაციები 

 შესასწავლია გეოთერმული რესურსები საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ახალი 

საბადოების გამოვლენისა და ძველი საბადოების მარაგების დაზუსტების მიზნით  

 საბადოებზე აუცილებელია ექსპლუატაციის თანამედროვე ტექნოლოგიური სისტემების 

დანერგვა.  

 გეოთერმული ცირკულაციური სისტემების შექმნა 

საჭიროა მეწარმეებისთვის ხელშემწყობი პირობების შესაქმნელად საკანონმდებლო ბაზის 

შემუშავება, კერძოდ: 

-გრძელვადიანი შეღევათიანი კრედიტები; 

-პროდუქციის შესყიდვის გარანტიები; 

-ლიცენზიის პირობებში თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებისას შეღავათებისა და 

წახალისების გათვალისწინება. 

რაც საბოლოო ჯამში ეს ხელს შეუწყობს საქართველოში გეოთერმული ენერგეტიკის, როგორც 

ერთ-ერთი ყველაზე იაფი, ეკოლოგიურად სუფთა,  პრაქტიკულად ენერგიის ამოუშრეტი წყაროს  

განვითარებას და მისი როლის გაზრდას ქვეყნის ენერგობალანსში. ეს თავის წვლილს შეიტანს 

უდანაკარგო წარმოების განვითარებასა და გლობალური დათბობის პრობლემის გადაწყვეტაში.  

 
 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 
 

გიორგი მელიქაძე “Evaluation of recharge origin of 
groundwatersin aquifers in the 
East Georgia, using 
hydrochemical and isotope 
approaches 

4.  

5.   42nd International 

Congress of IAH AQUA2015, 

13-19 September, 2015, Rome, 

Italy 
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გაანალიზირებული იქნა ძირითადი იონური შემადგენლობა და სტაბილური იზოტოპების (18O, 2H  

და 3H) შემცველობა ალაზანი-იორის აუზის ზედაპირულ და წვიმის წყლებში. დადგენილი იქნა 

მიწისქვეშა წყლების ძირითადი სამი ჯგუფი, ასევე მინერალიზაციის ზრდა ჩრდილოეთიდან 

სამხრეთი მიმართულებით, მისი უმაღლესი მნიშვნელობების დაფიქსირებით შირაქის ველზე. 

გეოქიმურად აღნიშნულ ჯგუფებში ფიქსირდება Ca(Mg)/HCO3 ტიპის წყლების ცვლილება 

Na/SO4(Cl)  ტიპით. შირაქის ველზე. თითქმის ყველა წყალშემცველი ჰორიზონტი შეიცავს ძველი 

(1950 წლამდე), განამარხებული ტიპის პალეო-წყლებს, რომლებშიც არ ფიქსირდება ტრიტიუმის 

შემცველობა, ხოლო ჟანგბადის იზოტოპების (18O)  შემცველობა იცვლება  -11 დან -13 მდე (per mil 

SMOW). თითქმის ყველა არტეზიული ჭაბუღღილის სიღრმე აჭარბებს 500 მ. მათ მიერ გახსნილი 

წყალშეცველი ჰორიზონტები თავისი ქიმიური და იზოტოპური შემადგენლობით მიეკუთვნებიან 

სვადასხვა ჯგუფებს და განპირობებული არიან ადგილობრივ სტრატიგრაფიით. მიწისქვეშა 

წყლების გენეზისის შესწავლია მიზნით შემუშავდა საკვლევი რეგიონის ციფრული მოდელი. ის 

შედგება 20 ფენისგან. თითოეული ფენა შედგება სხვადასხვა გამტარებლობის ფოროვალი 

გარემოსაგან. მოდელში განსაზღვრული იქნა კვებისა  და განტვირთვის არეალები. ასევე 

დაფიქსირდა წყლის გადაადგილების გზები, სიჩქარე და მიწისქვეშ მოძრაობის პერიოდი. 

რეკომენდირებულია დედოფლის-წყაროს კარსტულ წყლების გამოყენება  სასმელი წყლის 

ალტერნატიულ რესურსად 
 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 
 

ნინო კაპანაძე Investigation of Submarine 

Groundwater Discharge for Preventing 

Pollution and Eutrophication of the 

Coastal Black Sea 

“ზღვის სანაპიროების 

დაბინძურებისა და 

აითროფიკაციის პრევენციის 

მიზნით მიწისქვეშა წყლების 

ზღვისქვეშა განტვირთვის 

შესწავლა, შავი ზღვის 

სანაპიროზოლი”. 

6. BS ERA NET, HORIZON 

2020, The EU Bucharest Project 

Review Workshop, 12th May 

2015.UEFISCDI - Executive 

Agency for Higher Education, 

Research, Development and 

Innovation Funding,  

Bucharest, Romania 

ბუქარესტის შეხვედრაზე წარდგენილი იქნა აღნიშნული პროექტის შედეგები. კერძოდ: 

შავი ზღვის დაბინძურების პრობლემატიკის გადაჭრის მიზნით განხორციელდა ერთობლივი 

კვლევები რუმინეთისა და საქართველოს ტერიტორიაზე, გერმანიისა და საბერძნეთის მწამყვანი 

მეცნიერების თანამონაწილეობით.  

მიწისქვეშა წყლების ზღვაში განტვირთვის  უბნების დასადგენად შეირჩა და დაინერგა  

ეკოლოგიური ”ტრასერების”  გამოყენების ახალი მეთოდოლოგია.     

წარმატებით გამოყენებული იქნა საზღვაო და სახმელეთო კვლევათა კომპლექსი, ისეთი 

ეკლოგიური ”ტრასერების” გამოყენებით, როგორებიცაა ჟანგბადის 18O და წყალბადის 2H 

სტაბილური იზოტოპები, რადონი -Rn და რადიუმი-Ra და სხვა პარამეტრები. 

დადგენილი იქნა მიწისქვეშა წყლის ნაკადის მოძრაობის და ზღვაში განტვირთვის უბანი 

ქობულეთის ტერიტორიაზე და განისაზღვრა მისი არეალი. დადგინდ დაბინძურების 

ზედაპირული ხასიათი.  

გამოვლენილი უბნის ფარგლებში განსაზღვრული იქნა აითროფიკაციის ინტენსივობა-

ნიტრატების და ფოსფატების მნიშვნელობები მიწისქვეშა წყლებში და ზღვაში დღევანდელი 

მდგომარეობით. ასევე, შესწავლილი იქნა მათი გავრცელება ფართობზე  და ზღვაში ჩარეცხვის 

ინტენსივობა.  

გაკეთდა პროგნოზი მათი ცვლილებების შესაძლებლობის შესახებ და გაეწია რეკომენდაცია 
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შემდგომში ამ უბნებზე  მაკონტრირებელი გაზომვების საწარმოებლად. 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 

 

 

სოფიო ვეფხვაძე 

Natural analogue investigation 

for CCS in the Southern 

Caucasus CauCasCCS BS-

ERA.Net 018 

 

UEFISCDI - Executive Agency 

for Higher Education, 

Research, Development and 

Innovation Funding 

Bucharest,Romania,10.05. 2015 

Black Sea Horizon - BSH project სამუშაო ჩარჩო პროგრამის ფარგლებში, უმაღლესი განათლების,  

კვლევის , განვითარებისა და ინოვაციების  სააგენტოს  (UEFISCDI) ორგანიზებით გაიმართა 

სამუშაო შეხვედრა, რომლის მიზანს წარმოადგენდა BS-ERA.NET-ის მიერ დაფინანსებული 11 

სამეცნიერო პროექტის კოორდინატორების შეხვედრა , მათი თანამშრომლობის გამოცდილებისა 

და  პროექტების შედეგების გაზიარება. საქართველოს მხრიდან წარმოდგენილი იყო პროექტის 

შედეგები ბუნერივი ანალოგების შესწავლაზე სამხრეთ საქართველოსათვის.  

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

2 

 

 

სოფიო ვეფხვაძე 

 

International School on 

Geothermal development 

 

 

International center for 

Theoretical physics (ICTP) 

Trieste,Italy 

10-12.12.2015 

 

 თეორიული ფიზიკის  საერთაშორისო ცენტრის (ICTP) ორგანიზებით გაიმართა საერთაშორისო 

სწავლება გეოთერმიის განვითარებისათვის, რომლის მიზანს წარმოადგენდა  გეოთერმული 

საბადოების შესწავლა და მათი გამოყენება ენერგორესურსებად, აღნიშნული მიმართულებით 

საერთაშორისო მიღწევების და გამოცდილებების გაზიარება განვითარებადი ქვეყნების 

ახალგაზრდა მკვლევართათვის. გეოთერმული რესურსების შესწავლისათვის  გამოყენებული იყო 

გეოფიზიკური, გეოლოგიური, გეოქიმიური და  ინჟინრული კვლევები და სასწავლო კურსი 

დაფუძნებული იყო ექსპერტების მიერ ჩატარებულ ლექციებზე, მოიცავდა ლაბორატორიულ და 

სადისკუსიო სეზონებს. 

 

ნოდარ თხელიძე საერთაშორისო ატომური ენერგიის სააგენტოს პროექტის ფარგლებში, 02-

23.11.2015 პერიოდში, იმყოფებოდა  ანკარის უნივერსიტეტში, თურქეთში ტრეინიგზე 

„ჰიდროგეოლოგიური მოდელირება და იზოტოპური და ჰიდროქიმიური მეთოდოლოგიის 

გამოყენება ჰიდროგეოლოგიაში“ 

 

 
* saqarTvelos saxelmwifo biujetisa da grantebis gareSe  

Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 
 

# 

gegmiT 
gaTvaliswinebuli da 
Sesrulebuli samuSaos 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 

1 ”ატმოსფერულ ნალექებში და გიორგი მელიქაძე მარიამ თოდაძე, სოფიო 
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მდინარეებში იზოტოპების 

გლობალური ქსელის 

ფუნქციონირება, მუდმივი 

მონიტორინგი -

მუდმივმომქმედი” დამფი-

ნანსებელი:  atomuri 
energiis saerTaSoriso 

saagento“ 

მუდმივმომქმედი 
 

ვეფხვაძე, ალექსანდრე 

ჭანკვეტაძე, ნინო კაპანაძე, 

თამარ ჯიმშელაძე, ნატალია 

ჟუკოვა, გენადი კობზევი 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

   პროექტის ფარგლებში წარმოებული დაკვირვებები მნიშვნელოვანი ნაწილია 

საერთაშორისო პროექტისა. იგი საშუალება გვაძლევს შევისწავლოთ საქართველოს 

ტერიტორიაზე სტაბილური იზოტოპების განაწილება და მათი ფონური მნიშვნელობები, 

რაც საბაზისო საფუძველია შემდგომი კვლევებისთვის.  

ამჟამად, მიმდინარეობს თბილისის, ბაკურიანის, თიანეთის, თელავის, ლაგოდეხის, 

დედოფლის-წყაროს, ჭალადიდის, გუდაურის მეტეო-სადგურებზე და ლიკანის, თბილისის, 

შაქრიანის, ჭალადიდის, ჰიდროლოგიურ საგუშაგოზე ყოველთვიური დასინჯვები. 

სტაბილური იზოტოპების (18O, 2H da 3H) შემცველობების დადგენის მიზნით ანალიზი 

ტარდება გეოფიზიკის ინსტიტუტის კვლევით ცენტრის ლაბორატორიასა და ატომური 

ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოში.  

გარემოში იზოტოპების მიგრაციის დასაფიქსირებლად თვეში ერთხელ ხდება  სინჯების 

აღება იზოტოპური შემადგენლობის გასაზომად “გარემოს ეროვნული სააგენტოს” მიერ. იგი 

ასევე უზრუნველყოფს დაკვირვების პუნქტებზე ჰაერის ტემპერატურეს, ნალექების და 

აორთქლების რაოდენობის ყოველდღიურ გაზომვებს, შემდეგ დაკვირვების მონაცემების 

გეოფიზიკის ინსტიტუტისთვის გადაცემას.  

„გეოფიზიკის ინსტიტუტი” თავის მხრივ უზრუნველყოფს სინჯების აღებისათვის საჭირო 

ჭურჭლის მიწოდებას, მათ ანალიზს და საკონტროლო სინჯების გადაგზავნას 

ანალიზისთვის საერთაშორისო ატომური ენერგიის სააგენტოში. მიღებული ინფორმაცია და 

მასალები ანალიზდება გეოფიზიკის ინსტიტუტის კვლევითი ცენტრის თანამშრომლების 

მიერ 

# 

gegmiT 
gaTvaliswinebuli da 
Sesrulebuli samuSaos 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 

1 
 
 
 

„თოვლის რესურსები და 

მთის მდინარეებში 

ჰიდროგეოლოგიური 

წყალმეჩხერიანობის 

ადრეული პროგნოზირება 

2014-2017“ ერთობლივი 

კვლევითი პროექტი 

(შვეიცარია-საქართველო-

ჩეხეთის რესპუბლიკა) 

SCOPES - ის ფარგლებში 

 

გიორგი მელიქაძე ნატალია ჟუკოვა; სოფიო 

ვეფხვაძე; 

მარიამ თოდაძე; 

ალექსანდრე ჭანკვეტაძე; 

ნინო კაპანაძე;  რამაზ 

ჭითანავა, თორნიკე ჭიკაძე, 

გიორგი ქაჯაია 
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აღნიშნული პროექტის მიზანს წარმოადგენს შესწავლილი იქნას  თოვლის რაოდენობა, 

შეფასდეს ურთიერთდამოკიდებულება მასსა და წარმოქმნის მცირე ნაკადს შორის,   

გაკეთდეს პროგნოზი სამომავლო პროცესებისა. ეს  პროექტი ერთროულად ტარდება სამი 

მთის მდინარეზე: ცენტრალურ შვეიცარიაში (ჩრდილოეთ ალპები), ჩრდილოეთი ჩეხეთის 

რესპუბლიკა (იაზერას მთები) და ცენტრალური საქართველოში (მცირე კავკასიონი). 

ევროპაში წინა პერიოდში განხორცილებული კვლევების დროს პროცესები შესწავლილია და 

სტატისტიკურად შეფასებულია ზოგადად. ძალიან ცოტაა ცნობილი თოვლის დნობის 

დომინანტურ როლზე, მიწისქვეშა წყლების კვებასა და ევაპოტრანსპირაციაზე. 

დაუზუსტებელია მისი როლი მდინარეებში წყლის ნაკადის რაოდენობის გენერაციაში 

ზაფხულსა და შემოდგომაზე.  

საკვლევ რაიონში, ბორჯომი-ბაკურიანის ტერიტორიაზე, 2015 წლიდან ორგანიზება 

გაუკეთდა რეჟიმულ მეტეო (ბაკურიანი, ტბის, წაღვერის და მიტარბის) და ჰიდროლოგიურ 

(ბორჯომულა, გუჯარეთის -წყალი და მიტარბი) დაკვირვებებს. მიმდინარეობს 

ყოველდღიური მეტეო დაკვირვებები (ატმოსფერული ნალექები, ტემპერატურა და 

ტენიანობა) და ყოველკვირეულად ხდება სტაბილური იზოტოპების სინჯების აღება. 

 ეს პროექტი მნიშვნელოვანია ერთის მხრივ, იმით რომ, სხვადასხვა გეოგრაფიულ 

პირობებში  სამივე წყალშემკრები აუზისთვის, წყლის ნალექიანობა-ჩამონადენის 

რაოდენობრივი ცვლილებების შესასწავლად, განხორციელდება სიმულაცია და 

პროგნოზირება სპეციალური ჰიდროგეოლოგიური პროგრამების PREVAH  და GSSHA 

პარალელური გამოყენებით. მეორეს მხრივ, წყლის ჩამონადენის გენერირება თოვლის 

დნობისა და მიწისქვეშა წყლების განტვირთვის ხარჯზე, გამოკვლეული იქნება ბუნებრივი 

იზოტოპების გამოყენებით.  მესამე, დადგინდება დამოკიდებულება ჰაერის ტემპერატურის 

ანომალიებს, გაუდაბნოების ინდექსს, ევაპოტრანსპირაციის პოტენციალსა და ჩამონადენის 

გენერაციის პროცესებს შორის, რაც საშუალებას მოგვცემს მოვახდინოთ მცირე ნაკადებისა 

და ჰიდროლოგიური “გვალვების” უკეთესი სიმულირება. Eეს მიდგომები  ემყარება ცოტა 

ხნის წინ შვეიცარიასა და ჩეხეთის რესპუბლიკაში გამოყენებულ მოდელებს, რასაც 

Gგანსხვავებულ გეოგრაფიულ პორობებში ეხპერიმენტული სამუშაოებისა და მოდელის 

პარამეტრიზაციის ჩატარების საერთაშორისო თანამშრომლობაში განვითარების დიდი 

პოტენციალი გააჩნია. 

# 

gegmiT 
gaTvaliswinebuli da 
Sesrulebuli samuSaos 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 

1 
 
 
 

„საქართველოს გეოთერმული 

პოტენციალის შესწავლა 

მოქმედ თერმულ 

ჭაბურღილებში  სითბური 

ნაკადის მნიშვნელობების 

განსაზღვრით გზით 2013-

2015“ გერმანიის განათლების 

და მეცნიერების ცენტრი 

 

გიორგი მელიქაძე სოფიო ვეფხვაძე; ნინო 

კაპანაძე; თამარ ჯიმშელაძე; 

მარიამ თოდაძე; 

ალექსანდრე ჭანკვეტაძე; 

გიორგი ქაჯაია; თორნიკე 

ჭიკაძე, 
 

 

 პროექტის ფარგლებში, სითბური ნაკადის განსაზღვრის მიზნით ჩატარდა ერთობლივი 
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კვლევები გერმანელ კოლეგებთან ერთად. კერძოდ, საქართველოში არსებულ  ღრმა 

ჭაბურღილებში ჩატარდა რეჟიმული დაკვირვებებით სითბური გრადიენტის განსაზღვრისა 

და ამდები ქანების თბური თვისებების დასადგენად. დაკვირვებები წარმოებდა 

სპეციალიზირებული გერმანელი კოლეგების მიერ გადმოცემული აპარატურის მეშვეობით. 

სპეციალისტის მომზადების მიზნით, ახალგაზრდა მეცნიერმა  (სოფიო ვეფხვაძემ) გაიარა 

ტრეინინგი კლაუსტალის ტექნიკურ უნივერსიტეტში (გერმანია) 

 

 

 

კოსმოფიზიკის ობსერვატორია. 
  

სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი: ირაკლი ტუსკია. 

  

სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: ნუგზარ ღლონტი, ნოდარ 

ხაზარაძე, თეიმურაზ ბაქრაძე, ირაკლი ტუსკია  

 

1. 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2015 წლისათვის 

დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

# 

გეგმით 

გათვალისწინებული და 

შესრულებული სამუშაოს 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების 

მითითებით 

პროექტის ხელმძღვანელი პროექტის შემსრულებლები 

1 

 

 

 

მიმართულება: ასტროფიზიკა. 

კოსმოსური სხივების 

მეორადი, ნეიტრონული 

კომპონენტის ინტენსივობის 

და ატმოსფერული წნევის 

უწყვეტი რეგისტრაცია. 

პირველადი დამუშავება და 

ანალიზი. მიღებული 

მონაცემების  საერთაშორისო 

გაცვლის ცენტრში 

განთავსება. 

ირაკლი ტუსკია ნუგზარ ღლონტი 

ნოდარ ხაზარაძე 

თეიმურაზ ბაქრაძე 

ზურაბ დემურიშვილი  

ზეინაბ ყვავაძე 

ლამარა ოსეფაიშვილი 

გიორგი ერქომაიშვილი 

ტერეზა ერქომაიშვილი 

ნინო ვანიძე 

 

 

 

 

 

 

დასრულდა 2015 წლის მონაცემების (ნეიტრონული კომპონენტისა და ატმოსფერული 

წნევის) რეგისტრაცია, დამუშავება და სისტემატიზირება. დადგინდა კავშირის 

კოეფიციენტები კოსმოსური სხივების ნეიტრონულ კომპონენტსა და ატმოსფერულ წნევას 

შორის.  საბოლოო მონაცემები განთავსდა მონაცემთა საერთაშორისო ცენტრში. 

2 
მიმართულება: ასტროფიზიკა. 

მზე-დედამიწის  კავშირების 

მონაცემების გამოყენებით, 

ნოდარ ხაზარაძე 

 

თეიმურაზ ბაქრაძე 

   ირაკლი ტუსკია 

    ზეინაბ ყვავაძე 
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მოძრაობის რაოდენობის 

მომენტის შენახვის კანონის 

საფუძვლებზე, ძლიერი, 

დამანგრეველი მიწისძვრების 

შესწავლა. 

 

 

განხილულია მოძრაობის რაოდენობის მომენტის შენახვის კანონის ახალი ინტერპრეტაცია, 

რასაც გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ძლიერი, დამანგრეველი მიწისძვრების 

პროგნოზირებისათვის მაგნიტუდით M = 6 და მეტი. 

გამოვლენილია მიღებული კანონის ქმედითუნარიანობა, განსაკუთრებით მაშინ,  

როდესაც დედამიწა საპლანეტთაშორისო მაგნიტური ველის ნეიტრალური ფენას 

გადაკვეთს, აგრეთვე ძლიერი აალებისას მზეზე. 

 

      პუბლიკაციები 

      საქართველოში 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებუ¬ლის 

დასახელება 

ჟურნა-

ლის/კრებუ¬ლის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

ნოდარ ხაზარაძე 

თეიმურაზ 

ბაქრაძე 

ლია კორძაძე 

ირაკლი ტუსკია 

ეკატერინე 

ბაზერაშვილი 

ზეინაბ ყვავაძე 

მიხეილ 

ელიზბარაშვილი 

მოძრაობის 

რაოდენობის 

მომენტის შენახვის 

კანონის გავლენა 

დედამიწის 

ტექტონიკაზე, 

როდესაც 

დედამიწას უხდება 

საპლანეტთაშორისო 

მაგნიტური ველის 

ნეიტრალური ფენის 

გადაკვეთა. 

ივანე 

ჯავახიშვილის 

სახელობის 

უნივერსიტეტის 

მიხეილ ნოდიას 

გეოფიზიკის  

ინსტიტუტის, 

შრომების კრებული. 

ტომი # 

LXV 

ქ.თბილისი. 

გეოფიზიკის 

ინსტიტუტი. 

3 

განხილულია მოძრაობის რაოდენობის მომენტის შენახვის კანონის ახალი ინტერპრეტაცია, რასაც 

გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ძლიერი დამანგრეველი მიწისძვრების პროგნოზირებისთვის  6. 

გამოვლენილია მიღებული კანონის ქმედითუნარიანობა, განსაკუთრებით მაგნიტუდით მM მაშინ, 

როდესაც მზეზე ხდება ძლიერი აალებები და დედამიწას უხდება საპლანეტთაშორისო მაგნიტური 

ველის ნეტრალური ფენის გადაკვეთა. 
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დუშეთის გეოფიზიკური ობსერვატორია 

სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი მეც.აკად. დოქტორი რობერტ გოგუა 

   თამაზ მათიაშვილი – მეცნიერ თანამშრომელი 

   ბელა ლოსუერაშვილი – ლაბორანტი 

   გიორგი კიკუაშვილი – ლაბორანტი 

   გიული ტუშური – ლაბორანტი 

  1.საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2015 წლისათვის 

დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  
 

№ 

შესრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების 

მითითებით 

პროექტის ხელმძღვანელი  პროექტის შემსრულებლები 

 

№    

1 
 

დედამიწის მაგნიტური ველის 

H, D, ძ მდგენე-ლების 

ვარიაციების უწყვეტი 

რეგისტრაცია და 

აბსოლუტური მნიშვნე-

ლობების განსაზღვრა. 

სამეცნიერო მიმართულება – 

გეომაგნეტიზმი. 

 

 

რობერტ გოგუა 

1. თამაზ მათიაშვილი  

2. ბელა ლოსუერაშვილი 3. 

გიორგი კიკუაშვილი  

4. გიული ტუშური  

5. ოთარი მოსიაშვილი  

6. ვახტანგი თანიაშვილი 7. 

ამირან ბულაური  

  

 
  2015 წელს დუშეთის გეოფიზიკურ ობსერვატორიაში მიღებული (რეგისტრირებული) უწყვეტი, 

დღე-ღამური, სამეცნიერო ინფორმაცია დედამიწის მაგნიტური ველის ვარიაციების (H-

ჰორიზონტალური, ძ-ვერტიკალური, D-მიხრილობის კუთხე) შესახებ დამუშავებული და 

გაგზავნილია (ინტერნეტის საშუალებით) მონაცემთა მსოფლიო ცენტრში (ქ. კიოტო, იაპონია) და 

ინერგება მონაცემთა საერთაშორისო გაცვლის სისტემაში. გამომდინარე აქედან გვაქვს უფლება 

უფასოდ მივიღოთ მონაცემთა მსოფლიო ცენტრში დაგროვილი მთელი ინფორმაცია დედამიწის 

შემსწავლელ მეცნიერებათა სხვადასხვა დარგში და გამოვიყენოთYჩვენს სამეცნიერო კვლევებში. 

 

I. 3. სახელმწიფო გრანტით (რუსთაველის ფონდი) დაფინანსებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

№ პროექტის დასახე-

ლება მეცნიერების 

დარგისა და სამეც-

ნიერო მიმართულე-

ბის მითითებით 

 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 
პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

 გეოდინამიკური  შოთა რუსთაველის აკადემიური მ. დევიძე 
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1 

 

 

 
 

ველის სივრცულ-

დროითი ვარიაციები 

და მისი გავლენა ღრმა 

წყალშემცველ 

ჰორიზონტებზე და 

მაგნიტურ ველზე 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 
დოქტორი მარინე 

დევიძე 
გ. მელიქაძე 

რ. გოგუა 

გ. კობზევი 

პუბლიკაციები: 
ა) საქართველოში 

სტატიები 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

 

Табагуа Г.Г. 

Гогуа Р.А. 

Петромагнетизм и 
магнитное поле 
каинозойских 
интрузивов 
территории Грузии 

Труды Ин-та 

геофизики им. 

М.Нодиа 

т. LXV, 2015 

გეოფიზიკის 

ინსტიტუტი 

5 გვერდი 

      შესწავლილია საქართველოს ტერიტორიაზე გავრცელებული კაინოზოური ინტრუზივების 

მაგნიტური ველი და პეტრომაგნეტიზმი. დადგენილია სხვადასხვა ინტრუზივებს შორის 

მსგავსება-განსხვავება მაგნიტური პარამეტრების (æ, Iნ, Q) და მაგნიტური მინერალების 

მიხედვით. დადგენილია აგრეთვე, რომ ძიების მაგნიტური მეთოდი ეფექტურია მსგავსი 

ინტრუზივების ძიებისა და კარტირებისათვის. 

 

 

 
 ინსტიტუტის დირექტორი, მეც.აკად. დოქტორი ნ. ღლონტი  

 

 

ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, აკადემიკოსი თ. ჭელიძე 



danarTi  
 
 
 
 
 
 
 

Tsu aleqsandre naTiSvilis morfologiis 
institutis 2015 wlis samecniero-kvleviTi 

muSaobis wliuri angariSi  
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1. saqarTvelos mecnierebaTa akademia “saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli 

akademiis Sesaxeb” saqarTvelos kanonis (muxli me-4) da saqarTvelos 

mecnierebaTa akademiis wesdebis (punqti me-5) Tanaxmad atarebs 

saqarTvelos umaRlesi saganmanaTleblo da samecniero-kvleviTi 

dawesebulebebis samecniero saqmianobis wliuri angariSebisa da 

dasrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebis eqspertizas; 

2. eqspertizaze warmodgenili samecniero saqmianobisa da dasrulebuli 

samecniero-kvleviTi samuSaoebis angariSi srulad unda Seesabamebodes 

saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis akademiuri sabWos mier 

damtkicebul Semdeg formebs. 

 

* samecniero erTeulis  dasaxeleba – ivane javaxiSvi;is sax. Tbilisis 

saxelmwifo universitetis aleqsandre naTiSvilis morfologiis 

instituti 

 

* samecniero erTeulis xelmZRvaneli -  institutis direqtoris 

movaleobis Semsrulebeli – svimon dalaqiSvili 

 

* samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba : 

klinikuri da eqsperimentuli paTologiis departamentis xelmZRvaneli – 

med. mecn. doqt., prof. liana gogiaSvili 

klinikuri anatomiis departamentis xelmZRvaneli – med. mecn kand. mixeil 

jangavaZe 

translaciuri biomedicinis departamentis xelmZRvaneli - med. mecn. doqt. 

nino gordaZe 

gerontologiisa da paliatiuri medicinis departamentis xelmZRvaneli – 

med. mecn kand. nana bakuraZe 

citologiis laboratoriis xelmZRvaneli – med. mecn. doqt., prof. zurab 

cagareli 

paTologiis laboratoriis xelmZRvaneli – med. mecn. doqt. Tamar RvamiCava 

molekuluri biologiisa da genetikis laboratoriis xelmZRvaneli – med. 

mecn. kand. nana goiSvili 

andrologiis laboratoriis xelmZRvaneli – biol. mecn. doqt.  ciuri 

sumbaZe  

mTavari mecnier TanamSromlebi:   

med. mecn. doqt., prof. d. korZaia, 

med. mecn doqt. n. WiWinaZe  

med. mecn kand. T. maWavariani,  

med. mecn kand. m. wilosani, 

med. mecn kand. m.kakabaZe, 

biol. mecn kand. n. didebuliZe, 

med. mecn kand. i. gaCeCilaZe, 

med. mecn kand. n. salamatina, 

med. doqt. n. xodeli, 

med. mecn kand. z. CxaiZe. 



3 

 
ufr. mecn. TanamSromlebi:   

med. mecn kand.  m. dgebuaZe,  

med. mecn kand. e. nikobaZe, 

vet. mecn kand. m. korZaia, 

biol. mecn kand. l. metreveli, 

med. mecn kand. m. mWedliSvili, 

med. mecn kand. m. eremaSvili, 

med. mecn kand. i. xaxutaiSvili, 

med. mecn kand. m RuRuniSvili, 

med. mecn kand.  e. meliqaZe,  

doqtoranti  d. makariZe,  

doqtoranti T. lekaSvili.    

mecn. TanamSromlebi 

fiz. mecn. doqt.  m. jiblaZe, 

med. mecn kand. i. sixaruliZe, 

med. mecn kand. i. kirvaliZe, 

med. mecn kand. g. fiCxaia, 

biol. mecn kand. m. amiraniZe, 

qim. mecn kand. s. gvidani, 

ekonom. mecn. kand. r. lorTqifaniZe, 

T. kvaWaZe, 

v. lobjaniZe, 

r. jojua, 

n. wiqoriZe, 

v. lalebaSvili, 

z. bukia, 

T. asaTiani. 

 

 

I. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 

(exeba samecniero-kvleviT institutebs) 
 
 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  
proeqtis 

Semsruleblebi 

1 
 

   

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 
Sedegebi (qarTul enaze) 
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I.  

II. 2. 

Tsu aleqsandre naTiSvilis morfologiis  institutis saqarTvelos 

saxelmwifo biujetis dafinansebiT dagegmili 2014–2016 wlebis samecniero 

programa Sedgeba 3 nawilisagan: 

 

I. onkomorfologia  - moicavs or proeqts:  

 I.1 hormondamokidebul organoTa kiboswina procesebis da 

displaziebis morfologiuri daxasiaTeba ujredTa 

receptoruli statusis SefasebiT onkologiuri riskis 

adreuli diagnostikis da prevenciis mizniT   

 I-2   saqarTveloSi ZuZusa da filtvis kibos molekuluri 

epidemiologia  - molekuluri da morfologiuri 

klasifikaciebis korelacia 

II. daavadebaTa da paTologiur mdgomareobaTa modelireba - moicavs or 

proeqts: 

 II -1. rezeqciis Semdgom darCenili da gadanergili naxevari 

RviZlis regeneracia anu regeneracia denervacia–

delimfatizaciis fonze. hepatocitebi Tu Rerovani 

ujredebi? 

 II-2  organoTa konservaciis axali meTodis SemuSaveba 

III. demografiuli daberebis socialur-ekonomikuri problemebi - moicavs 

erT proeqts: 

 demografiuli daberebis socialur-ekonomikuri problemebi 

saqarTveloSi da maTi gadawyvetis gzebis Zieba 

 

 

* saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 wlisaTvis 

dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# 

gegmiT 

gaTvaliswinebuli da 

Sesrulebuli samuSaos 

dasaxeleba mecnierebis 

dargisa da samecniero 

mimarTulebis 

miTiTebiT 

samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 

I 

 

 

 

I-1 

 

 

samecniero mimarTuleba 
- medicina; 
onkomorfologia 
 

 1. hormondamokidebuli 

organoTa kiboswina 

procesebis da 

    l. gogiaSvili 
medicinis mecnierebaTa 
doqtori, profesori 

mTavari mecnier 

TanamSromlebi: 

prof. z. cagareli, 

c. sumbaZe,  

i. gaCeCilaZe, 

T. RvamiCava,  

T. maWavariani;  



5 

 

 displaziebis 

morfologiuri 

daxasiaTeba ujredTa 

receptoruli statusis 

SefasebiT adreuli 

diagnostikis da 

prevenciis mizniT 

ufr. mecn. 

TanamSromlebi.:  

m. dgebuaZe,  

e. nikobaZe,  

e. meliqaZe. 

mecn. TanamSromeli: 

T. kvaWaZe 

gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi 

   1. 2015 wlis samecniero programis ZiriTadi amocanebidan gamomdinare, 

kvleva fokusirebuli iqna farisebri jirkvlis ujreduli displaziis da 

metaplaziis iseTi variantebis daxasiaTebaze, rogoricaa fj simsivnuri 

dazianebis asociacia 1) autoimunur paTologiasTan Hashimoto-s 

Tireoiditi,  Riedel-is Tireoiditi), Hǘrtle-is ujredebis metaplaziuri 

cvlilebebi, gamoxatuli adenomatozuri infiltraciuli an kerovani 

dazianebiT.  

     2015 wlis samecniero kvlevebis Sedegebis SefasebiT dadgenilia, rom 

Tireoglobulinis maproducirebeli mitoqondriebiT mdidari Hǘrtle –is 

epiTeluri ujredebi warmodgenilia Tireoiduli neoplaziis, 

autoimunuri da kvanZovani dazianebis ubnebSi onkocituri metaplaziis 

formiT, rac SemTxvevaTa 75% aRwerilia rogorc, onkologiuri riski.  

   Hǘrtle –is ujredebi receptoruli statusis da metaplaziis Sefasebis 

erT-erT kriteriumad saangariSo periodis kvlevebSi gamoyenebulia Hǘrtle–

is specifiuri mitoqondriuli cila S-100 (clone RTU-S100q poliklonuri 

antisxeuli, BioGenex (UK), Tireoiduli matransformaciebeli faqtori TTF-

1 (clone SPT24, “Novocastra”) da eqspresiuli aqtivobis Sefaseba, aseve 

angiogenezis da neoangiogenezis procesebis aqtivobis kvleva, rac 

erTobliobaSi warmodgenas gvaZlevs Ffj parenqimis ujreduli 

transformaciis, zrdis faqtorebis sinTezis unarisa da inversiuli 

mdgomareobis Sesaxeb.  

     masala: saangariSo periodSi (2015 w. 01-12) Seswavlilia Semdegi saxis 

operaciul-biofsiuri masala – sul 308 SemTxveva, maT Soris – 122 

mravalkvanZovani adenomatozuri Ciyvi, 85 - kvanZovani Ciyvi, Hǘrtle 

ujredovani hiperplazia (adenoma,  adenomatozi) Nn=36 (≈11%), difuzur-

toqsikuri Ciyvi - 12, autoimunuri Tiroiditi (Hashimoto)- 48, ridelis 

Tireoiditi (Riedel's struma) – 5. 
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       meTodebi: 

        1. zogadhistologiuri  (H@E  

        2. imunohistoqimiuri: 

         2. 1. Tireomastimulaciebeli hormonis receptoruli aqtivoba (TSH), 

(n=10) 

     2.2. S-100 proteini (n=10) 

     2.3. TTF-1 (n=10) 

     2.4. panendoTeluri zrdis faqtoris receptori VGF (n=10) 

     2.5. endoTeluri (hemopoezuri) ujredis zrdis faqtori 

      2.6. a)  morfometriuli kvleva (H@E mikroskopia) – fj struqturuli 

elementebis raodenobrivi maxasiaTeblebi: a) Tiroiduli paTologiis 

dros (difuzur-toqsikuri, kvanZovani euTiroiduli Ciyvi, 

autoimunuri Tiroiditi Hashimoto). (ix. cxrili 1). 

    b) mikrosisxlZarRvTa simWidrove.  

 2.7. statistikuri kvleva - imunohistoqimiuri reaqciis Sedegebis 

SPSS-22.0 version, Mann Whitney studentis kriteriumis SefasebiT. 

Sedegebi: 

- dadgenilia, Hǘrtle–is ujredebis hiper- da metaplaziuri tipis 

cvlilebebi yvela gamokvleuli SemTxvevis 17,6 %-Si Hǘrtle–is 

adenomatozuri infiltraciuli kerebis multifokaluri 

mikroadenomebis formirebis saxiT. Hǘrtle–is mitoqondriuli 

specifikuri cilis aqtivobis maRali eqspresiiT aRniSnul ubnebSi 

hiper- da euTiroiduli mdgomareobis Sesabamis cvlilebebTan 

SedarebiT (sur. 1). 

               

        sur. 1.  cila S-100 (clone RTU-S100q aqtivoba Hǘrtle–is adenomatozur 
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keraSi. X 160. 
 
     TTF-1 eqspresiis tipi, ganawileba da intensivoba pirdapir xazovan 

korelaciaSia fj qsovilis arqiteqtonikis dezorganizaciasa da 

displaziuri procesebis gavrcelebis xarisxTan (sur. 2a,b). 

     a b 

 

- morfometruli parametrebi (struqturaTa farTobi da xazovani 

zomebi) minimaluria hipoTireozuli mdgomareobis - Hashimoto-s 

Tireoiditis dros, maqsimaluri – difuzuri toqsikuri Ciyvis dros 

(dtC). 

-   sisxlZarRvTa simWidrovis maCveneblis  (MVD) mixedviT moxda fj 

qsovilis cvlilebaTa kategorizacia 3 ZiriTad jgufad: 

1) maRali MVD – dtC 

2) MVD zogadi dabali done  euTiroiduli kvanZebi 

3) MVD Sualeduri varianti - Hashimoto-s da ridelis Tiroiditi. 

- Tiroiduli parenqimis receptoruli aqtivoba sisxlZarRvTa zrdis 

faqtorebis mimarT VEGF da CD34 cilis mimarT, rogorc zrdis 

perivaskuluri zonebis Sefasebis obieqturi kriteriumebi, 

saSualebas iZleva SevafasoT es maCvenebeli, rogorc 2 autoimunuri 

paTologiis diferenciuli kriteriumi. 

cxrili – grafiki 

  

Hashimoto 
lymphoid 

option 

Hashimoto 
fibrotic 
option 

Hashimoto 
+ Huirtle   

Nodular 
goiter 

Diffuse 
toxic 

goiter 

Norm 

 

 TSH 4,68 7,95 2,52 1,02 3,92 1,71  
 FT₄ 2,02 1,06 2,47 1,90 1,42 1,20  
 FT₃ 3,82 0,57 1,36 9,53 2,58 2,64  
 TPO 13,77 13,56 11,80 2,36 1,63 1,20  
 



8 

 

 
    

Picture

0

2

4

6

8

10

12

14

Hashimoto

lymphoid option

Hashimoto

fibrotic option

Hashimoto +

Huirtle  

Nodular goiter Diffus toxic

goiter

Norm

TSH

FT₄

FT₃

TPO

 
 
     korelacia Tiroiduli antiperoqsidazuli antisxeulebis (TPO) 

titrsa, triiodTironinis (FT₃) da (FT₄) Tiroqsinis raodenobasa da (TSH)   
receptorul aqtivobas Soris sxvadasxva Tiroiduli paTologiis dros. 
- naCvenebia pirdapiri korelacia  TPO donesa da  TSH aqtivobas Soris 
autoimunuri dazianebis fibrozuli da naklebad, limfoiduri 
variantebis dros. Hǘrtle–is ujreduli aqtivoba ganapirobebs hipoTireozis 
mdgomareobas. 
    imunohistoqimiur markerTa aqtivobasa da farisebri jirkvlis 
sxvadasxva paTologias Soris urTierTdamokidebulebis grafikuli 
gamosaxva. 

# 

gegmiT 

gaTvaliswinebuli da 

Sesrulebuli samuSaos 

dasaxeleba mecnierebis 

dargisa da samecniero 

mimarTulebis 

miTiTebiT 

samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 

I.1 

 2. ZuZusa da msxvili 
nawlavis da pankreasis 
kiboswina procesebis 
da displaziebis kvleva 
imunohistoqimiuri 
meTodebiT. 

 med. mecn. doqt.  
  T RvamiCava 

mTavari mecn. 
TanamSr.:  
T. maWavariani,  
i. gaCeCilaZe. 
 

gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 

praqtikuli Sedegebi 

    gamosakvlevi  masalis fiqsacia warmoebda 10% formalinis buferul 
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xsnarSi ( pH  7,2-7,3) 10 sT-is ganmavlobaSi, ris Semdegac qsovilis nimuSebs 

vayalibebdiT parafinSi, imunohistoqimiuri kvlevisaTvis 3-4 mkm sisqis 

anaTlebis deparafinizacia tardeboda standartuli wesiT. antigenis 

demaskirebis mizniT vaxdendiT mis orjerad damuSavebas mikrotalRur 

reJimSi  (simZlavre 650 vt)  20 wT-is ganmavlobaSi, gaciebisaTvis 

viyenebdiT citratul bufers (pH - 6,0). pirveladi antisxeulebis saxiT 

gamoyenebulia specifikuri antisxeulebi Mouse Monoclonal Endothelial Cell 

Marker CD34 ( clone QBEnd/10, dilatation 1:100 DAKO), vizualizaciis sistemis 

saxiT gamoyenebulia sistema- ABC Staining System (~DAB novocastra”).   birTvebi 

damatebiTad iRebeboda harisis  (Hariss) hematoqsilinis wyalxsnariT. 

kontrolis saxiT viyenebdiT mwarmoeblis mier rekomendirebul SeRebvas 

pirveladi antisxeulebis gareSe araspecifiuri reaqciis gamoricxvis 

mizniT.  

     gamosakvlevi masala- histologiurad verificirebuli adenoma mZime 

displaziiT-10 SemTxveva da adenokarcinoma-17 SemTxveva.    

imunohistoqimiuri kvleviT Seswavlilia vaskularuli zrdis faqtoris 

VEGF-is da  CD34-is eqspresiis TaviseburebaTa dadgena sxvadasxva 

organoSi displaziebisa da avTvisebiani simsivnis ganviTarebis dros. 

raodenobrivi Sefaseba mimdinareobda naxevrad raodenobrivi meTodiT, 

yovel anaTalze iTvleboda SeRebili endoTeliocitebi  0 – uaryofiTi, 

1< 30%;  2 - 30-60%; 3 > 60%.  

     masalis imunohistoqimiurma kvlevis Sedegebma daadgina, rom 

adenomebis da adenokarcinomebis endoTelur ujredebSi aRiniSneba 

dadebiTi reaqcia  VEGF-ze da  CD34-ze (suraTi 1, 2). 

   

                                            
suraTi 1.  VEGF-  eqspresia msxvili nawlavis   adenokarcinomaSi.  X  200. 
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suraTi 2.  CD-34  eqspresia  msxvili nawlavis  adenokarcinomaSi. X 200. 

 

   statistikurma kvlevam daadastura, rom adenomebis endoTelur 

ujredebSi  VEGF-is eqspresiis intensioba ganisazRvreboda 1 quliT (10-

dan-3 SemTxvevaSi), 2 quliT  (10-dan-5 SemTxvevaSi) da 3-quliT (10-dan-2 

SemTxvevaSi). adenokarcinomebSi endoTelur ujredebSi VEGF- eqspresiis 

intensioba ganisazRvreboda 1-quliT (17-dan 4 SemTxvevaSi), 2-quliT (17-dan 

8 SemTxvevaSi) da 3-quliT (17-dan  5 SemTxvevaSi) (ix. cxrili 1) 

 

    VEGF-imunoeqspresia. 

VEGF--imunoeqspresia adenoma adenokarcinom
a 

norma    

 n= 10 n=17 n=10  

0 0 0 0  

1 3 4 2  

2 5 8 1  

3 2 5 0  

 

CD34-is eqspresiis intensioba adenomebSi ganisazRvreboda 1-quliT (10-dan-

3 SemTxvevaSi); 2-quliT (10-dan-6 SemTxvevaSi) da 3-quliT (10-dan-1 

SemTxvevaSi). CD34-is eqspresiis intensioba adenokarcinomaSi  

ganisazRvreboda 1-quliT (17-dan 7 SemTxvevaSi), 2-quliT (17-dan 6 

SemTxvevaSi) da 3-quliT (17-dan  4 SemTxvevaSi) (ix.cxrili 2). 

cxrili 2.  СD -34  imunoeqspresia.  

VEGF--imunoeqspresia adenoma adenokarcinom
a 

norma    

 n= 10 n=17 n=10  

0 0 0 0  

1 3 7 3  

2 6 6 1  

3 1 4 0  
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suraTi 3. pankreasis sadinrovan epiTeliumSi Citokeratin-20–is   Zlieri 

eqspresia, rac miuTiTebs karcinomatozul transformaciaze 

eqsperimentuli diabetis fonze. X 120.  

 

       mikrosisxlZarRvebis pozitiuri reaqcia VEGF-ze (sur.1)  

vlindeboda adenomatozuri jirkvlebis garSemo da stromaSi, rogorc 

adenomebSi aseve adenokarcinomebSi. yuradsaRebia, rom  CD34-is eqspresia 

(sur.2) sagrZnoblad momatebulia adenomebSi normasTan SedarebiT. 

ukanaskneli metyvelebs angiogenezis gaaqtiurebaze am paTologiis dros, 

da gvaZlevs  SesaZleblobas vivaraudoT, rom adenomebi mZime displaziiT 

warmoadgenen kibos ganviTarebis winapirobas, rac  dasturdeba VEGF-is da  

CD34-is  eqspresiis monacemTa korelaciiT. am mimarulebiT angiogenezi da 

neoangiogenezi warmoadgens displaziuri ubnis biopotencialis Sefasebis 

sakvanZo reaqcias. adenomebi mZime displaziiT warmoadgenen kibos 

obligatur winapirobas  da kibos  ganviTarebis  risk-faqtors, romlis 

fonze SesaZlebelia aRmocendes mikrokarcinomebi - intraepiTeluri 

kibos ubnebi (c-in situ). im SemTxvevSi  rodesac  aRiniSneba am ubnebis 

invazia kibos ujredebiT, viTardeba focal carcinoma da SemdgomSi 

adenokarcinoma. 

       amgvarad, mikrosisxlZarRvTa simWidrove da momatebuli raodenoba 

SeiZleba gamoyenebul iqnas mZime displaziebis dros paTologiuri 

procesis biopotencialis prognozul markerad. kibos prevenciis 

RonisZiebebi  fokusirebulia simsivniswina procesebis malignizaciis 

potencialis, lokaluri da distanciuri  metastazebis SesaZlo 

ganviTarebis  sakiTxze, romelic moicavs risk-faktorebis gamovlenas, 

adenomebis da mikroadenomebis monitorings maTSi  c-r in situ  da  focal 

carcinoma-is ganviTarebis TvalTaxedviT. mZime displaziis adenomebSi 

apudocitebis arseboba iwvevs nawlavis  hormonaluri regulaciis  

aqtivacias, rac savaraudod, warmoadgens  adenomebis gaavTvisebianebis 

erT-erT pirobas. 

I 

 

 

samecniero mimarTuleba 

- medicina; 
onkomorfologia 

   mixeil jangavaZe, 

medicinis doqtori 

mTavari mecn. 

TanamSromlebi:  

n. gordaZe,  
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I-2 

 

saqarTveloSi ZuZusa da 

filtvis kibos 

molekuluri 

epidemiologia-

molekuluri da 

morfologiuri 

klasifikaciebis 

korelacia 

uf.mecn. 

TanamSromlebi: 

n. goiSvili,  

m. mWedliSvili,   

T. lekaSvili 

d. makariZe 

mecn. TanamSromlebi: 

m. amiraniZe,  

z. bukia, 

g. fiCxaia,  

gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 

praqtikuli Sedegebi  

ukanasneli 7-8 wlis manZilze Tsu morfologiis institutSi 

dagrovilia filtvis da ZuZus kibos ramodenime aseuli nimuSi 

(histopaTologiuri kvlevis Semdeg darCenili parafinSi Cayalibebuli 

masala), romlis gamokvleviTac SeiZleba gamovlindes aRniSnuli 

simsivneebis: 

• molekuluri epidemiologia; 

• genuri mutaciebis rogorc farTod cnobili, ise savaraudo 

profili; 

aseve ganxorcieldes 

• molekulur-biologiuri da genetikuri maxasiaTeblebis Sedareba  

ukve farTod miRebul histologiur klasifikaciasa da prediqtorul 

markerebTan. 

aseTi kvlevis Sedegebi, erTi mxriv, xels Seuwyobs aRniSnuli 

simsivneebis molekulkuri paTologiis sakiTxebis dazustebas, xolo 

meore mxriv, ganapirobebs individualizebuli mkurnalobis strategiis 

SemuSavebas. amsTanave, Tavis wvlils Seitans monacemTa im saerTaSoriso 

bankis SeqmnaSi, romelsac uaxloes momavalSi daefuZneba kibos, da maT 

Soris - filtvis da ZuZus kibos - molekulur-biologiuri da genetikuri 

klasifikaciebi da diagnostika. 

proeqtis mizania:  saqarTvelos populaciaSi filtvis da ZuZus kibos 

genetikuri qvejgufebis gavrcelebis dadgena da histologiuri da 

molekuluri klasifikaciebis korelacia. 

kvlevis xangrZlivoba  3 weli - 2014-2016 

am etapze dasrulebulia kvlevis Semdegi etapebi: 

1. saarqivo masalis (parafinSi Cayalibebuli qsovilis nimuSebis, 

histologiuri preparatebis) revizia 3 paTologanatomis mier: diagnozis 

verifikacia, simsivnis histologiuri tipis da  avTvisebianobis xarisxis  

dadgena, imunohistoqimiurad receptorebisa (ER, PR) da  Her2/neu statusis 

Sefaseba. (am etapze sul gamokvleulia 106 ZuZus da 57 filtvis kibos 

SemTxveva) 

2. Seswavlili masalidan (parafinSi Cayalibebuli simsivnuri qsovilis 

nimuSebidan) mTliani dnm-is gamoyofa da maTi arqivacia Semdgomi 

genetikuri kvlevebisaTvis. 
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N gegmiT 

gaTvaliswinebuli da 

Sesrulebuli samuSaos 

dasaxeleba mecnierebis 

dargisa da samecniero 

mimarTulebis 

miTiTebiT 

samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 

II 

 

 

 

 

 

II-1 

 

samecniero mimarTuleba 
- medicina; hepatologia, 
transplantologia 

 

rezeqciis Semdgom 

darCenili da 

gadanergili naxevari 

RviZlis regeneracia 

anu regeneracia 

denervacia–

delimfatizaciis 

fonze. hepatocitebi Tu 

Rerovani ujredebi? 

   dimitri korZaia 
medicinis mecnierebaTa 
doqtori, profesori 

mTavari mecnier 

TanamSromlebi: 

m. kakabaZe,   

n. didebuliZe,   

n. WiWinaZe 

ufr. mecn. 

TanamSromlebi:  

l. metreveli, 

m. korZaia 

mecn. TanamSromeli: 

r.jojua 

gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 

praqtikuli Sedegebi 

proeqtis kvlevis mizans warmoadgens rezeqciis Semdeg darCenili 

da autotransplantirebuli RviZlis naxevrebis regeneraciis 

makrostruqturuli, qsovilovani da ujreduli meqanizmebis gamokvleva, 

risTvisac dasaxul iqna Semdegi amocanebi: 

 RviZlis erTi anatomiuri naxevris rezeqciisa da 

transplantaciis modelis SemuSaveba;  

 rezeqcia-transplantaciidan sxvadasxva vadebze donorSi 

rezeqciis Semdeg darCenili da recipientSi 

transplantirebuli RviZlis naxevrebis regeneraciis 

makrostruqturuli, qsovilovani da ujreduli meqanizmebis 

gamokvleva; 

 kvlevis sedegebis analizi da ganzogadeba. 

rogorc 2014 wlis samecniero-kvleviTi muSaobis angariSSi iqna 

naCvenebi, muSaoba mimdinareobda virTagvebze da bocvrebze RviZlis 

naxevris rezeqciisa da autotransplantaciis (replantaciis) 

eqsperimentuli modelis SemuSavebisaTvis. 

(virTagvebis models safuZvlad daedo proeqtis kolaboratoris, 

profesor e. maTevosianis (miunhenis /germania/ teqnikuri universitetis 

samedicino klinikis transplantaciis ganyofilebis xelmZRvaneli) mier 

mowodebuli meTodika (Liver Transplantation in the Rat: Single-Center Experience With 

Technique, Long-term Survival, and Functional and Histologic Findings. Transplantation 

Proceedings, 2009))  
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      aRniSnuli modelis gamoyeneba virTagvebSi seriul eqsperimentebSi 

aRmoCnda teqnikurad rTulad Sesasrulebeli, radganაც 

მისიგანxorcieleba Txoulobs mikroqirurgiuli teqnikis gamoyenebას. 

amasTanave, maRali aRmoCnda cxovelTa letaloba (8-dan 6 cxoveli mokvda 

operaciis Semdgom uaxles saaTebSi, xolo TiTo – operaciidan meore da 

mesame dRes. samwuxarod, rezecirebuli RviZlis seriuli 

autotransplantacia (replantacia) problemuri aRmoCnda didi zomis 

cxovelebisaTvisac – Cvens mier 2014 wels  SemuSavebuli meTodikis 

gaTvaliswinebiT.  

2015 wels am modeliT bocvrebze Catarebuli seriuli operaciebis 

(15 operacia) Semdeg letaloba aRmoCnda mainc maRali (15 cxovelidan 10 

mokvda operaciis damTavrebidan ramodenime saaTSi, 2 - meore dRes, 2 – 

mesame dRes da mxolod erTma icocxla 6 dRe). letalobis ZiriTadi 

mizezi iyo qvemo Rru venis infrahepatur (infrarenalur) nawilSi 

kranialuri mimarTulebiT Seyvanil polieTilenis kaTeterSi Trombebis 

warmoqmna an am kaTeteriT sisxlZarRvebis dazianeba.  amis gamo, gadawyda, 

rom 2016 wels kvlav gavagrZeloT profesor e. maTevosianis mier 

mowodebuli meTodikis aTviseba ukve axladSeZenili mikroqirurgiuli 

mikroskopisa da instrumentebis nakrebis gamoyenebiT (Sesyidva 

ganxorcielda 2015 wels, institutis biujetiT)   

 amasTanave, winaswari gegmis Sesabamisad, 2015 wels movaxdineT 

RviZlis milovani struqturebis koroziuli preparatebis meTodiT 

gamokvlevis SemuSaveba-daxvewa. Cvens mier adre mowodebuli meTodis 

(Kordzaia, D. D. Structure of the excretory ducts, intraorganic lymphatic vessels, tissue canals and 

intercellular space of various organs (data of scanning electron microscopy injection replicas. 

Arkhiv anatomii, gistologii i embriologii, 1989) safuZvelze.. 

 SevimuSaveT koroziuli preparatebis damzadebis ori meTodi: 

 TviTgamyarebadi plastmasis “protokril M“ –is gamoyenebiT 

da  

 lateqsis – koncentrirebuli “GENC Premium”-is gamoyenebiT. 

virTagvebs vaZinebdiT eTeris narkoziT; vxsnidiT muclis Rrusa da 

gulmkerdis Rrus, kaTeteri Segvyavda karis venaSi, naRvlis sadinarsa da 

gulmkerdis aortaSi da maT vafiqsirebdiT ligaturebiT. amis Semdeg 

vxsnidiT barZayis venas da vawarmoebdiT RviZlis gamorecxvas 

fiziologiuri xsnariT damzadebuli  “kokteiliT”, romelic Seicavda 

atropins, noSpasa da 2%-ian novokains. organoTa gamorecxvis 

(gafermkrTalebis) Semdeg sisxlis kalapots vrecxvdiT 4%-iani 

formalinis xsnariT. Aamis Semdeg xdeboda TviTgamyarebadi plastmasis -  

“protokril M“-is (“protokril M“ – is fxvnilis 3 kub. erTeuli  

gaxsnili  “protokril M“ –is 7.5 kub erTeulis xsnarSi (1: 2,5)) an 

lateqsis Seyvana. sxvadasxva sisxlZarRvSi da sadinarSi Seyvanili 

“protokril M“-ica da lateqsic SeRebili iyo sxvadasxva ferad. 

“protokril M“-is Seyvanis Semdeg virTagvas vtovebdiT oTaxis 

temperaturaze 30 wT-is ganmavlobaSi, iniecirebuli plastikuri masis 
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gamyarebamde. amis Semdeg RviZls amovkveTdiT da vaTavsebdiT 20%-ian 

NaOH –is xsnarSi - RviZlis qsovilis srul daSlamde. Semdeg plastmasis 

tvifrebi irecxeboda gamoxdili wyliT da xdeboda maTi gaSroba oTaxis 

temperaturaze., lateqsis gamoyenebis SemTxvevaSi, amokveTili RviZli 

Tavsdeboda koncentritebuli gogirdmJavas xsnarSi, rac iwvevda qsovilis 

srul daSlas da lateqsis polimerizacias/koagulacias. qsovilis 

koroziis Semdeg darCenil tvifrebs vrecxavdiT gamdinare wyliT. 

cdebis nawilSi, vaxdendiT sisxlZarRvTa inieqcias TviTgamyarebadi 

plastmasis xsnariT, xolo sadinarebisas – lateqsiT. aseT SemTxvevebSi 

amokveTil RviZls 15 wuTiT vaTavsebdiT  koncentirebuli mJavis xsnarSi 

(raTa momxdariyo lateqsis polimerizacia/koagulacia), xolo Semdeg 

gadagvqonda 20 %-ian tuteSi. qsovilis koroziis Semdeg darCenil 

tvifrebs vrecxavdiT gamdinare wyliT. 

miRebul tvifrebs vswavlobdiT binokulerul mikroskopSi da 

digitaluri optikuri xelsawyos (proscope HR- GSI level 2 kit) gamoyenebiT. 

sxvadsasxva gadidebiT miRebul preparatis digitalur gamosaxulebebs 

vinaxavdiT formatSi. vaxdendiT miRebul gamosaxulebaTa aRweras da 

gazomvebs (stereo- da morfometria).  

   

   
saangariSo periodSi damuSavda virTagvebSi RviZlis rezeqciis 

meTodi, mowodebuli Mitchell da Willenbring –is mier (Nature Protocols, 2008, 3:1167-

1170), romliTac xorcieldeba RviZlis 70%-is rezeqcia “ori kvanZiT” (ix. 

TandarTuli sqematuri suraTi). am meTodiT naoperacieb cxovelTa 80% 

cocxali gadarCa operaciidab me-7 dRisaTvis, anu im vadaze, romelzec 

ZiriTadad dasrulebulia rezeqciisSemdgomi RviZlis regeneraciis 

struqturuli gardaqmnebi. 
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Aamdenad, SemuSavebuli meTodi miCneul iqna vargisad seriuli 

eqsperimentebisaTvis, romlebic dagegmilia 2016 wels.   

N gegmiT 

gaTvaliswinebuli da 

Sesrulebuli samuSaos 

dasaxeleba mecnierebis 

dargisa da samecniero 

mimarTulebis 

miTiTebiT 

samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 

II 

 

 

 

 

II-2 

 

samecniero mimarTuleba 

- medicina; hepatologia, 

transplantologia 
 

organoTa konservaciis 
axali meTodis 

SemuSaveba  

    nodar xodeli,  

medicinis mecnierebaTa 

doqtori, asocirebuli 
profesori 
 
 

mTavari mecnier 

TanamSromeli:  

z. CxaiZe,  

m. wilosani.  

mecn. TanamSromlebi:  

i. kirvaliZe,  

i. sixaruliZe,       

s. gvidani,  

v. lobjaniZe,  

m. jiblaZe 

gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 

praqtikuli Sedegebi 

proeqti iTvaliswinebs laboratoriul cxovelebze SemuSavebuli 

saperfuzio sistemis gamoyenebiT organoTa konservaciisa da 

transplantaciis  modelebis SemuSavebas da arsebul TaviseburebaTa 

SedarebiT kvlevas. es praqtikulad warmoadgens SedarebiT kvlevas 

organoTa konservaciis dReisaTvis arsebul meTodebs Soris (organos 

Senaxva specialur, dabali temperaturis xsnarebSi moTavsebiT, an 

organos sisxlZarRvebSi cirkulaciis SenarCunebiTa rogorc 

izolirebul, ise TviT organizmSi arsebul organoze. 

2015 wels dagegmili iyo SemuSavebuli saperfuzio sistemis sastendo 

gamocda da eqsperimentuli aprobacia mcire zomis cxovelebze (bocveri). 

Catarebuli samuSaoebis Sedagad gamovlinda, rom saperfuzio sistemis 

konstruqciuli Taviseburebebi uzrunvelyofs iseT hemodinamikur 

maxasiaTeblebs (sisxlis wneva, drois erTeulSi gadadenili sisxlis 
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moculoba, warmadoba, pulsaciis sixSire da sxv.), romlebic efuZneba 

gulisa da magistraluri sisxlZarRvebis funqcionirebis ZiriTad 

fiziologiur principebs, da uzrunvelyofs qsovilovani, 

mikrocirkulatoruli sisxlmimoqcevisaTvis damaxasiaTebel aucilebel, 

natif moTxovnebs. misi martivi marTvis sistema sacdeli cxovelis 

sisxlZarRvTa sistemaSi uzrunvelyofs sisxlis rogorc mopulsire 

(fiziologiuri arteriuli sisxlnakadis imitacia – vercxliswylis 

svetis 120/80 mm), aseve uwyvet, arapulsur nakads (fiziologiuri venuri 

sisxlnakadis imitacia – vercxliswylis svetis 1–15 mm farglebSi), 

konkretuli eqsperimentuli moTxovnebis Sesabamisad. aseTi sistemis 

gamoyenebiT SesaZlebelia warmadobis regulireba rogorc pulsaciis 

sixSiriT, ise TiToeuli ciklis moculobiT - wnevis regulirebis 

xarjze. amrigad, SemuSavebuli saperfuzio sistemis mier 

uzrunvelyofili, fiziologiurTan maqsimalurad miaxloebuli 

sisxlnakadi saSualebas iZleva rogorc recipientis organizmis, ise 

gadasanergi organos hemodinamikuri maCveneblebis SenarCunebas 

fiziologiuri normis farglebSi xangrZlivi (10-12 saaTi) konservaciis 

pirobebSi. 

Seqmnilia sastendo gamocdebisa da eqsperimentebis protokolebi. 

N gegmiT 

gaTvaliswinebuli da 

Sesrulebuli samuSaos 

dasaxeleba mecnierebis 

dargisa da samecniero 

mimarTulebis 

miTiTebiT 

samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 

III samecniero mimarTuleba 
- gerontologia, 
paliatiuri medicina  
 

demografiuli 
daberebis socialur-
ekonomikuri problemebi 

saqarTveloSi da maTi 

gadawyvetis gzebis 
Zieba 

simon dalaqiSvili, 
medicinis mecnierebaTa 
kandidati 

mTavari mecnier 

TanamSromlebi:   

n. bakuraZe   

n. salamatina,  

ufr. mecn. 

TanamSromlebi:  

i. xaxutaiSvili   

m. eremaSvili   

m. RuRuniSvili   

mecn. 

TanamSromlebii:  

T. asaTiani, 

e. janberiZe, 

n. wiqoriZe, 

r. lorTqifaniZe,   

v. lalebaSvili 

gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 

praqtikuli Sedegebi 
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     XXI saukunis erTerT damaxasiaTebel  socialur ekonomikur 

problemas  mosaxleobis demografiuli daberebis globaluri procesi 

warmoadgens. mosaxleobis  saerTo raodenobaSi mkveTrad matulobs 60 

wlisa da meti asakis adamianTa, rogorc absoluturi, aseve SefardebiTi 

wili. procesi uprecedentoa da ar moeZebneba analogi kacobriobis 

ganviTarebis istoriaSi.  

       amJamad, xandazmuli asakis mosaxleobis saerTo raodenoba 

msoflioSi TiTqmis miliardia da mecnierTa gamoTvlebiT 2050 wels 2 

miliards miaRwevs, maT Soris 80 wlisa da meti asakis pirTa ricxvi 5-jer 

gaizrdeba.  am prognoziT 2050 wlisaTvis  ganviTarebul qveynebSi 

xandazmulTa xvedriTi wili mTlian mosaxleobaSi 30% gadaaWarbebs, 

xolo ganviTarebad qveynebSi 20%-s miaRwevs. 

       aRniSnulTan dakavSirebiT 1999 wels gaerTianebuli erebis 

generalurma ansambleam qveynebis aRmasrulebel xelisuflebas  mouwoda: 

L”erovnuli interesebis Sesabamisad ganaxorcielon iseTi politika, rom 

pirovneba  sibereSi iyos socialurad daculi da ekonomikurad 

damoukidebeli”. 

      saqarTvelos saxelmwifos ganviTarebis dRevandel etapze, rodesac 

kidev erTi nabiji gadavdgiT qveynis evropul  struqturebSi integraciis 

mimarTulebiT,  xeli moewera evrokavSirTan asocirebis xelSekrulebas, 

mwvaved dadga Tanamedrove  geriatriuli momsaxurebisa da socialuri 

uzrunvelyofis qmediTi politikis SemuSaveba da Sesabamisi reformebis 

gatarebis aucilebloba msoflio  standartebis gaTvaliswinebiT. es 

daakmayofilebs evrostuqturebSi integraciisTvis arsebul moTxovnebs da 

meores mxriv xels Seuwyobs saqarTvelos asakovani mosaxleobis 

samedicino momsaxurebis da sapensio uzrunvelyofis srulyofili 

sistemis Camoyalibebas. 

      msoflios   sxvadasxva  qveyanis  janmrTelobis  dacvis  sistemaSi    

Seqmnilia da funqcionirebs geriatriuli samsaxurebi, romelic 

iTvaliwinebs ufrosi asakis pirebSi daavadebaTa prevencias da 

mkurnalobis sworad warmarTvas. 

      Cveni azriT ufrosi asakis mosaxleobis srulyofili samkurnalo 

da  socialuri   samsaxuris sistemis Seqmnis dros gansakuTrebuli 

yuradReba unda mieqces, aramxolod stacionarul momsaxurebas, aramed 

xandazmulTa samedicino-socialuri momsaxurebiT uzrunvelyofas binaze. 

aRniSnuli  ganpirobebulia ori ZiriTadi mizeziT, pirveli - am 

kontigentis mzardi moTxovna  ambulatoriul-poliklinikur 

momsaxurebaze da  meore – xandazmul pacientTa umetesobas  surs  

darCes ojaxSi, axloblebTan, im garemoSi sadac isini cxovroben. swored 

binis  pirobebSi sWirdebaT maT orientirebuli samedicino-socialuri 

mosaxureba. amdenad, gansakuTrebiT warmoCindeba adgilze stacionaruli 

momsaxurebis Seqmnis aucilebloba, romelSic  aqtiurad unda iqnas 

CarTuli ojaxis eqimi, socialuri muSaki da sxvadasxva profilis eqimi  

geriatrebi (Terapevti, ofTalmologi, qirurgi, nevrologi, 

endokrinologi da a.S). 
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     amrigad, geriatriuli stacionaris arsebobis paralelurad aqtiurad 

unda funqcionirebdes poliklinikuri da binaze stacionaruli 

momsaxurebis sistema. 

     gerontologiisa da paliatiuri medicicinis ganyofilebaSi 

warmodgenili samuSaos mizans Seadgenda xandazmuli   asakis  

mosaxleobis  stacionaluri, ambulatoriuli da binaze samedicino  

momsaxurebis  sistemis  meToduri  uzrunvelyofa. amitom ganvizraxeT  

srulyofilad Segveswavla xandazmulTa    problemebi, risTvisac 

erovnuli statistikuri centridan da saswrafo damedicino samsaxuris 

statistikis ganyofilebidan damatebiT moviZieT Sesabamisi masalebi 

(aRniSnul samsaxurebs uRrmes madlobas movaxsenebT nayofieri 

TanamSromlobisaTvis). 

      radgan  xandazmulTa umetesoba  qronikulad daavadebuli adamiania 

da amasTan maT ara erTi daavadeba awuxebT, miznad davisaxeT gagverkvia q. 

TbilisSi saswrafo gadaudebeli samedicino daxmarebis gamoZaxebebSi ra 

adgili uWiravT xandazmulebs, rogoraa dakompleqtebuli samedicino 

brigada, ra tipis daxmareba gaewevaT maT da miRebuli Sedegebi 

Segvedarebina bibliograful masalasTan. 

       saswrafo damedicino samsaxuris statistikis ganyofilebidan 

miRebuli Sedegebis safuZvelze  momzadebulia da male gamoqveyndeba 

statia - q. TbilisSi xandazmulTa saswrafo samedicino momsaxurebis 

analizi.  

miRebuli Sedegebis gaTvaliswinebiT, CavTvaleT saWirod  Segveswavla da 

gagveanalizebina q. Tbilisis xvadasxva asakis adamianTa damokidebuleba 

xandazmulTa probleblemebTan dakavSirebiT, risTvisac SevadgineT 

specialuri kiTxvari da CavatareT gamokiTxva mosaxleobaSi. masala 

damuSavebis procesSia da mzaddeba statiisaTvis. 

     aseve, erovnuli statistikuri centridan mopovebuli masala amJamad 

damuSavebis procesSia. 

 

 
 

I. 3. saxelmwifo grantiT (rusTavelis fondi) dafinansebული  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# proeqtis dasa-

xeleba  

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

1 

 

xelovnuri 

sisxlmimoqcevis 

portatuli 

aparatis 

eqsperimentuli 

SemuSaveba savele 

pirobebSi 

gamoyenebisTvis 

SoTa rusTavelis 

erovnuli 

samecniero fondi 

zurab CxaiZe nodar xodeli 

maia mumlaZe 

jumber 

farcaxaSvili 

oTar filiSvili 

oTar Sengelia 

ramaz maWavariani 



20 

 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

     Seiqmna savele pirobebTan adaptirebuli xelovnuri sisxlmimoqcevis 

portatuli, mopulsire nakadiT momuSave  aparati. ganxorcielda 

proeqtis ori ZiriTadi Semsruleblis mivlineba alma-ataSi (yazaxeTi) 

saerTaSoriso kongresis muSaobaSi monawileobisaTvis.  

     SeirCa da kustarulad damzadda magistralur  (barZayis da kisris) 

sisxlZarRvebSi Sesayvani specialuri (savele pirobebis gaTvaliswinebiT) 

konstruqciis arteriuli da venuri kanulebi. maTi gamoyenebiT Catarda 

eqsperimentebi hemodinamikuri parametrebis, bioqimiuri  maCveneblebis,  

sisxlsa da periferiul qsovilebSi mJava-tutovani wonasworobisa da 

airTa (PO2, pCO2) Semcvelobis SeswavliT. 

     Catarebuli samuSaoebis Sedegad mecnierulad dadasturda 

mopulsire perfuziis upiratesobani tradiciulTan SedarebiT. 

gamovlinda SemuSavebuli xspa–s funqciuri  maxasiaTeblebis identuroba 

stacionarulTan. dadasturda aRniSnuli aparatis damzadebis dabali 

Rirebuleba, marTvis simatrive, portatuloba da mobiluroba. Catarda 

sauniversiteto samecniero–praqtikuli seminari "saperfuzio sistemebis 

gamoyenebis perspeqtivebi Tanamedrove medicinaSi". saqpatentSi gaformda 

ganacxadi gamogonebaze. 
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Tbilisi 

 

 

 

4 

 
anotaciebi qarTul enaze 

 
 

   1. xelovnuri sisxlmimoqcevis aparatSi gamoyenebulia   tumbo,   
romelic   Sedgeba ori rezervuarisgan, maTTan StucerebiT  
dakavSirebuli  sisxlgamtari,  airgamtari da vakuumis milsadenebisagan,  
romlebic  aRWurvilia garegani CamketebiT. garegani    Camketebi    
gaerTianebulia blokSi. TiToeuli rezervuari warmoadgens rogorc 
venuri sisxlis mimReb, ise damWirxn  sakans.  gamomSvebi  saerTo  
sisxlgamtari  mili  aRWurvilia  pulsatoriT,  xolo  vakuumis  
milsadenebi  gankuTvnilia rezervuarebSi uaryofiTi wnevis Sesaqmnelad. 
 

   2. statia exeba tvinis sikvdilis Semdeg donoruli ordanoebis 
qirurgiul aspeqtebs. mowodebulia rekomendaciebi, romlebic misaRebia 
garkveul garemoebebSi, Tumca aucilebelia eqimis mier eTikuri normebis 
gaTvaliswineba. 
               The shortage of organ donors along with the increased number of waiting recipients have 

created the need for new strategies to expand the organ pool from donations after brain death. 

Organ procurement from brain-dead deceased donors is a complex task. Multiple, complicated 

operations are performed simultaneously. Very often, this involves numerous physicians and 

transplant coordinators. An extensive coordination between the thoracic and abdominal surgical 

teams is crucial for the successful procurement of all suitable organs. The quality of donor organs 

and the successful recovery therefore depends on a good communication. Organ procurement for 

transplantation should  generally be performed in a calm and dignified atmosphere. The last wishes 

of the organ donor itself or the relatives must be respected unconditionally. In general, a dignified 

and respectful treatment of the organ donor is a condition sine qua non for each person involved in 

the process of organ procurement. The purpose of this article was to focus on the surgical aspects of 

organ donation after brain death. The proposed recommendations, in cases where they are 

applicable, are acceptable, however, one should never forget the importance of the ethical side of 

the issue with respect to the doctor-donating side relationship. 

  

      3. mZime displaziis mqone adenomebSi Seswavlilia cito-diferenciaciis 
xarisxisa da sisxlZarRvovani qsels da kapilarebis endoTelicitebis 
roli intraepiTeluri neoplaziis ganviTarebaSi. ganxilulia 
mikroadenomebis mniSvneloba, rogorc malignizaciis procesis sawyisi 
etapi. 
 
   4. operaciul masalaze ganxilulia aTerogenuli da seniluri 
kalcinozis ganmasxvavebeli imunohistoqimiuri maCveneblebi. dadgenilia, 
dinamikuri progresirebadi anTeba da angiogenezis potencialis arseboba 
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seniluri dazianebis dros. 
  

     5. Cvens eqsperimentSi Seswavlili iqna cikluri nukleotidebisa da 
zogierTi jgufis prostaglandinebis urTierkavSiri da maTi cvlilebis 
dinamika fenolis orTqliT intoqsikaciis dros. eqsperimentebis Sedegebma 
gviCvenes, rom fenolis orTqliT inhalaciis Sedegad cikluri 
nukleotidebis aqtivacia pirdapirproporciulia im hormonebis sekreciisa, 
romelTa  meorad mesenjerebsac isini warmoadgenen. kerZod, c-AMF-is 
maRali koncentraciebi  cxovelTa  I jgufSi ganpirobebulia PgA-sa da 
PgE-s maRali doniT. aseve, c-AMF-is SedarebiT dabali koncentraciebi 
ganpirobebulia PgF2α-is sekreciis dabali xarisxiT. Sesabamisad, cxovelTa 
II jgufSi organizmi gadadis damcav reJimze da prostaglandinebis 
sekrecia mcirdeba, rac  ganapirobebs cikluri nukleotidebis dabal 
koncentraciebs. 
     
   6. gamokvlevam gviCvena, rom organoSemnaxveli operaciis Semdeg 
mikrocirkulaciis darRvevis fonze elenTis darCenil nawilSi aRiniSneba 
misi masisa da  kafsulis sisqis SedarebiTi momateba, gamovlenilia 
fagocitozis unaris mqone retikuluri ujredebi mravalricxovani 
lizosomis msgavsi sxeulakebiT , osmiofiluri CanarTebiT, fagosomebiT 
da agreTve plazmuri ujredebi, romlebic mWidro kavSirSi imyofebian 
aqtiur formian sisxlis elementebTan.miRebuli Sedegebi adasturebs ara 
mxolod elenTis ujredebis funqciur aqtivobas, aramed mowmobs 
adgilobrivi imunuri reaqciis gaaqtiurebas organos darCenil nawilSi. 
zemoaRniSnulidan gamomdinare SeiZleba davaskvnaT, rom darCenil 
elenTaSi aRiniSneba damcvelobiTi funqciis gaaqtiureba rac savaraudod 
mimarTulia homeostazis aRsadgenad. aqedan gamomdinare SeiZleba 
davaskvnaT, rom organoSemnaxveli  operacia gamoirCeva upiratesobiT sxva 
meTodebTan SedarebiT. 
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        1. kvleva Seexeba ZuZus kibos ganviTarebis egzogenuri da endogenuri 
faqtorebis gansazRvras da am simsivnis prognozuri modelis Seqmnas 
individualuri risk-faqtorebis gaTvaliswinebiT. naCvenebia, rom ZuZus kibos 
ganviTarebis maRali riskis mqone jgufebis formirebisaTvis 
gasaTvaliswinebelia medico-demografiuli faqtorebi, rogoricaa asaki, 
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organizmis endokrinul-metaboluri cvlilebebi, memkvidreobis faqtori, 
ojaxuri mdgomareoba, menstrualuri da reproduqciuli funqcia, fonuri 
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anotaciebi qarTul enaze 

         1.   publikaciaSi naCvenebia avtorTa mier Seqmnili eqstrakorporaluri 

sisxlis mimoqcevis originaluri tumbos is upiratesobani sxva analogiur 

tumboebTan SedarebiT, romlebic gamovlenilia  2004 wlidan (rodesac 

daiwyo misi gamocda eqsperimentebSi) 2014 wlamde (permanentulad xdeboda 

tumbos kostruqciisa da misi parametrebis gaumjobeseba) periodSi.   

            Из огромного множества насосов крови, апробированных на протяжение всей 

второй половины прошлого века на животных и человеке, сегодня в клинике 

используются лишь некоторые из них. Это роликовый, центрифужный, аксиальный 

насосы, а также искусственный желудочек сердца. Причем, выбор конкретной 

конструкции насоса, зависит от сферы и цели его применения. Из неимплантируемых, 
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экстракорпоральных насосов в клинике наиболее популярными являются роликовый и 

центрифужный насосы, которые согласно последней американской классификации 

устройств вспомогательного кровообращения относятся к насосам непрерывного тока и  

вращающимся в потоке.  

           С накоплением опыта экспериментального и клинического применения насосов 

все чаще появляются публикации с глубоким анализом конструктивных недостатков 

насосов, положительных и отрицательных результатов проводимых ими перфузий. 

Несмотря на многолетнее их совершенствование насосам в той или иной степени 

присущи осложнения. Из них следует отметить травму крови, гемолиз и тромбоэмболии. 

Кроме того нефизиологичный, непульсирующий поток нередко может сопровождаться 

централизацией кровообращения, различными нарушениями гомеостаза и нормальной 

физиологии магистральных артериальных сосудов, что постоянно требует мониторинга и 

соответствующей коррекции. Эти осложнения связаны с конструктивными 

особенностями насосов и поэтому трудно преодолимы. 

             Наша группа представляет вашему вниманию  новый экстракорпоральный насос 

крови предназначенный для многоцелевого использования, который мы разрабатываем с 

2004 года, совершенствуя его конструктивно и испытывая в экспериментах. Это 

экстраракорпоральный двухкамерный насос, в котором каждая камера поочередно 

выполняет функцию резервуара накопления и насоса нагнетания. Конструктивно насос 

довольно прост. 

           Отличительные конструктивные особенности насоса:1. в конструкции 

предусмотрен сетовый принцип сборки насоса, когда контактирующие с кровью детали 

являются одноразовыми комплектующими частями, а блок перекрывателей и пульсатор 

входящие в состав консоля управления – многоразовыми; 2.в конструкции отсутствуют 

контактирующие с кровью любые детали кроме стенок камеры; 3. одна камера 

заполняется независимо от второй нагнетающей, а характер нагнетания (параметры) не 

зависит от характера заполнения; 4.при объеме камеры 500 мл производительность насоса 

достигает 8 л/мин; 5. на выходе насоса можно формировать как непрерывный ток крови, 

так и пульсирующий поток по форме кривой максимально приближенный к кривой 

выброса левого желудочка сердца. Основными конструктивными особенностями нового 

двухкамерного насоса можно считать его универсальность, отсутствие зависимости 

характера нагнетания от характера заполнения, приспасабливаемость к характеру 

притекающей жидкости и возможность формирования требуемого характера изгнания 

жидкости.  

            Основными гемодинамическими преимуществами насоса являются 

приспасабливаемость к притоку венозной крови как из камер сердца, так и из 

периферических вен; управляемый непрерывный или пульсовой поток и отсутствие 

травмы клеток крови. Указанные преимущества позволяют использовать его как основной 

насос в системах сердечно-легочного обхода, в экстракорпоральных системах 

вспомогательного кровообращения и в аппаратах для перфузионной консервации органов 
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и успешно конкурировать с существующими конструкциями. 

2. naSromSi naCvenebia studentebSi swavlis motivaciis stimulirebisa 

da qirurgiul unar-Cvevebis ganviTarebisaTvis SemuSavebuli axali 

meTodebi da formebi, romlebic adaptirebulia im socialur-ekonomikur 

relobasTan, romelSic mimdinareobs saswavlo procesi.  

     mowodebul qirurgiuli treningis modelSi monawileobda II-VI 

kursebis 30 studenti. treningi saSualebas iZleva bakalavriatis 

dasrulebisas students ukve hqondes maRali teqnika qirurgiuli 

manipulaciebisa da praqtikuli unar-Cvevebis gansaxorcieleblad. 

            С целью адаптации учебного процесса с современными условиями социально-

экономической реальности изысканы новые методы и формы  стимулирования  

мотивации  у  студентов  для  интенсификации  обучения  и  совершенствования  

хирургических  навыков.  

Хирургический тренинг проведен 30 студентам II - VI курсов. Первые 2 года - тренинг на 

муляжах и биотканях. В последующие 3 года - тренинг в экспериментальных 

исследованиях на животных, с освоением навыков восстановления и сохранения функций 

жизненно важных органов. Интенсивный хирургический тренинг возможен при 

использовании, в качестве базы, Научно-Тренингового Центра Экспериментальной  

Хирургии.  Он позволяет к окончанию бакалавриата  достичь  высокого  уровня  владения  

техникой  основных хирургических манипуляций и практических навыков. 

3.naSromi warmoadgens im hipoTezis Semowmebis mcdelobas, romlis 

Tanaxmadac naRvlis saerTo sadinaris okluzia (qolestazi) aRZravs im 

hepatocitTa mitozebs, romlebic daeqvemdebarnen qolangiocitebad  

transdiferenciacias; mopovebulia am hipoTezis sasargeblo ramodenime 

mtkicebuleba, Tumca am mimarTulebiT kvlevebis gagrZeleba aucilebelia. 

   Common bile duct ligation (CBDL) in rodents is a recognized model for studying the 

proliferation of cholangiocytes and bile duct. 

It is established that the size of the bile ducts determines the proliferation activity of 

cholangiocytes: the cells covering the large (>25µm) bile ducts begin to proliferate at the early 

stage of CBDL derived cholestasis (2nd-3rd days), while the cholangiocytes of small bile ducts 

(<15µm) continue to proliferate in parallel with prolongation of bile congestion and reach its peak 

on 5th-6th days after CBDL.  

At the same time, the proliferation of other (next to cholangiocytes) cells in CBDL setting is left 

without attention or described poorly. 

As we have previously described in biliary obstruction, the hepatocytes also undergo the 

remarkable proliferation, which reaches its peak on the 4-th-5th days after CBDL. The majority of 

proliferating hepatocytes is located in the 1st (mostly) and 2nd zones of hepatic acini. 

We have also shown that starting from the 12th hour of CBDL, the hepatocytes undergo the 

anging of the cytokeratin profiles: they begin to express the immunohistochemical markers of 

biliary epitheliocytes. This process of transdifferentiation   into biliary cells is accompanied by the 

increase (more than 30%) of amount of cytoceratins with masses 61,56 kDa and 40 kDa 

corresponding the cholangiocyte-specific cytikeratins – CK19 and CK7. 

We hypothesize that exactly those hepatocytes, which revealed the features of 

transdifferentiation   into biliary cell lineage, undergo the proliferation. 
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29 mile Wistar rats were studied histologically and immunohistochemically on the 1-st-8th days 

of CBDL (every target group contained 3, and control group -5 animals). On the slices of liver 

tissue from the control animals, AE1/AE3 (the complex  immunohistochemical marker for 

cytokeratins) more intensively expressed by cholangiocytes (containing CK19, CK7) than by 

hepatocytes (containing CK8. and CK18). However on 2nd-4th days of CBDL, the intensity of 

marker expression of hepatocytes located in the 1st-2nd zones of hepatic acini is increased, 

confirming the above-mentioned changes of cytokeratin profile. Furthermore, all mitotic figures 

were revealed exactly in these hepatocytes. The same was confirmed by double 

immunohistochemical staining of liver tissue with AE1/AE3 and Ki-67 (Proliferation marker). 

Trese data should be considered as supporting to our assumption, that biliary 

transdifferentiation hepatocytes provokes their proliferation. 

     4.   naSromSi naCvenebia, rom naRvlis saerTo sadinaris okluziiT 

gamowveuli (aRZruli) duqtuluri reaqcia, garda tradiciulad 

dadasturebuli naRvlis sadinarebis da maTi gamomfeni qolangiocitebis 

proliferaciisa, ganpirobebulia iseTi pre-proliferaciuli (gazrdili 

biliuri wnevis gamo manmade “uxilavi” magram ukve arsebuli duqtulebis 

gaganiereba da maTi sanaTurebis gamoCena) da para-proliferaciuli 

(hepatocitebis duqtuluri transdiferenciacia) fenomenebiTac, romlebic 

iwvevs qolangiocit-specifikuri imunohistoqimiuri markerebiT (CK7, CK19) 

moniSnuli struqturebis raodenobis matebas. 

            Recent studies confirm that “Ductular reaction” (DR) in rodent livers, following common 

bile duct ligation (CBDL), except the “atypical bile duct proliferation”, contains “atypical” ones: “ 

progenitor/stem cells proliferation” and “hepatocytes transdifferentiation into biliary epithelial 

cells”. We studied interrelationship between typical-atypical  components of DR considering CBDL 

terms. 54 male Wistar rats (150-200g) subjected to CBDL were studied on 6th, 12th hours and 2nd-7th 

days after intervention. Control and 8 target groups were created according to experimental terms. 4 

rats’ livers from each group were studied histologically, immunohistochemically (CK7, CK19, 

OV6, NCAM, AE1/AE3 and Ki67) and by immunoblotting analyses. The microcorrosion casts of 

vascular and biliary systems of next 2 animals per each group were studied by Scanning Electron 

Microscopy. We revealed that early DR (1st-2nd days after CBDL) could not be result of 

proliferation: CBDL derived biliary pressure leads to widening subtle bile ductules areas of liver 

lobules (“Pre-proliferative” stages). At 3th-7th days the “Proliferative” stage of DR   is 

manifested: cholangiocytes, hepatocytes, also stem/progenitor cells (but with lesser extent) 

proliferate. Proliferated cholangiocytes and hepatocytes participate in creating neoductules; 

proliferating progenitors differentiate to biliary cells lineage. Along with pre- and para-proliferative 

stages of DR, develops biliary transdifferentiation of hepatocytes, manifested on 12th h and 

remaining at all studied terms from CBDL. In the first 24 hours processes coincide with significant 

increase of cytokeratins (37%) with molecular weight 56 and 40 Kda corresponding to 

cholangiocyte-specific cytokeratins CK19 and CK7 (“Pre-proliferative” stages). Thus, DR 

following CBDL is characterized by “Pre-proliferative”, “proliferative” and “para-proliferative” 

features interfering in time. Ductular profiles revealed in different areas of liver lobules may be 

results from widening of existed ductules as well as developing of proliferation and/or 

transfifferentiation processes; Intralobular biliary network could br considered as plastic and 

suitable to remodeling.  
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5. diabetis mZime formis dros sinTeturi radioinertuli androgenis – 

meTiltreinolonis Seyvanam mamr virTagvebSi gamoiwvia sisxlSi 

testosteronis mkveTri momateba da glukozis Semcvelobis daqveiTeba, 

rac gamowveuli iyo qsovilebis insulinis mimarT mgrZnobelobis 

gazrdiT. testosteronis plazmuri koncentraciis miaxloeba normasTan 

iwvevda miokardiumSi testosteronis aqtiur androgenul receptorebTan 

SeWidulobas, rac, Tavis mxriv, 1,8-jer aqveiTebda Tavisufali 

receptorebis Semcvelobas gulis kunTSi. amasTanave, testosteroni, 

romelsac gaaCnia inhibitoruli zemoqmedeba glukokortikoidebis 

katabolizmze, aumjobesebda miokardiumis mdgomareobas, rac 

dasturdeboda dnm-isa da rnm-is sinTezis momatebiT miokardiocitebSi.  

6. klinikur masalaze Seswavlilia sisxlis formiani elementebis 

ultrastruqtura aTerogenuli datvirTvis gamoyenebisas. 

7. klinikur masalaze Seswavlilia sisxlis formiani elementebis 

ultrastruqtura aTerogenuli datvirTvis gamoyenebisas. 

8. intranataluri alkoholizaciis dros STamomavlobis neokorteqsSi 

adreuli neonataluri dazianebis mixedviT gamoyofilia glio-

kapilaruli. Seswavlilia seniluri kalcifikaciis procesebi aortis 

sarqvlis karedSi neovaskularizaciisa da qronikuli persistiuli 

anTebis intensivobis SefasebiT. 

9.    9. depresiis simptomebi xSiria kiboTi daavadebul pacientebSi, 

romlebic sicocxlis bolos imyofebian. kvlevis miznebs warmoadgenda 

gangvesazRvra depresiis simptomebis sixSire kiboTi daavadebiul 

pacientebSi maTi bolo 24 saaTis ganmavlobaSi da maTi asociacia sxva 

simptomebTan, sociodemografiul da movlis maxasiaTeblebTan. 

stratificirebuli sikvdilianobis SerCeva moxda nederlandebis 

statistikis biuros mier. kiTxvarebi pacientebsa da zrunvis 

maxasiaTeblebze gagzavnil iqna eqimebTan (N=6860), romlebmac xeli 

moaweres sikvdilis cnobas. zrdasruli kiboTi daavadebuli pacientebi, 

romlebic uecari sikvdiliT ar gardaicvalnen damuSavebul iqna 

statistikurad (N=1363). simptomebi bolo 24 saaTis ganmavlobaSi 

Sefasebul iqna skalaze 1-5-mde. Sedegad, depresiis simptomebi 

registrirebuli iyo pacientTa 37.6%-Si. 80  da metis wlis pacientebs 

hqondaT SezRuduli riski ganviTarebodaT susti/saSualo depresiis 

simptomebi 17-65 wlamde asakis jgufis pacientebTan SedarebiT (OR 0.70; 95% 

CI 0.50 to 0.99). tkivilis marTvis specialistebi/paliatiuri mzrunvelobis 

konsultantebi da fsiqologebi/fsiqiatrebi asocirebulebi iqvnen 

depresiis simptomebis ufro met SefasebasTan. daRliloba da dabneuloba 

aris mniSvnelovnad asocirebuli sust/saSualo depresiis simptomebTan. 

10. statia exeba gulis iSviaT pirvelad simsivnes, kapoSis sarkomas, 

romlis mxolod 10 SemTxvevaa dokumenturad dadasturebuli, statiaSi 

ganxilulia rogorc am simsivnis histologiuri, aseve makro da 
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imunohistoqimiuri Taviseburebebi, aseve mocemulia dReisaTvis arsebuli 

SemTxvevebis mokle mimoxilva. 

Abstract 

We present a case of Kaposi’s sarcoma (KS) of the heart in a 45-year-old non-immunodeficient 

woman with symptoms of pericardial effusion and cardiac tamponade. Computed Tomography 

(CT) coronary angiography and transesophageal echocardiography (TEE) showed a low-density 

tumorous mass (50 mm diameter) at the level of auricle of the right atrium spreading towards the 

superior vena cava, floating in the cavity of the right atrium. On histological examination, the tumor 

consisted of fibrovascular connective tissue with areas of necrosis and hemorrhage. Fibrous septae 

contained different sized thin walled capillary type blood vessels and lymphangioma-type vascular 

spaces. Vascular spaces were surrounded by extravasated erythrocytes, deposits of hemosiderin and 

sparse lymphoplasmacytoid infiltrates. On the periphery of tissue fragments and around vascular 

spaces, there was a cellular kaposiform proliferation of the spindled cells. Slit-like spaces between 

spindle cells contained erythrocytes. Nuclear pleomorphism of the spindled cells was minimal. Few 

mitotic figures were present. Spindle cells were Vimentin, CD34 and CD31 positive. More than 

10 % of spindled cells were Ki67 positive. This characteristic histology and immunohistochemistry 

is consistent with Kaposi’s sarcoma. Patient has no history of other malignancies and no other 

primary tumor was detected. Patient also was negative for HIV infection. There are only 10 

documented cases of primary Kaposi’s sarcoma of the heart in non-immunodeficient patients 

reported in the current medical literature. Our report is the first case in which imaging, histology 

and immunohistochemistry data are available. 

 
 

III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 

goiSvili nana 
 
 
 
 

jangavaZe mixeili 
 
 
 

saSvilosnos tanis 
gluvkunTovani 
simsivneebis iSviaTi 
formebi 
 
gulis pirveladi 
kapoSis sarkoma 

 

lopota, saqarTvelo, 
2015 
 
 
 

lopota, saqarTvelo, 
2015 

 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

1. saSvilosnos gluvkunTovani simsivneebi gvxvdeba qalis genitaluri 

traqtis yvela nawilSi - vulvidan dawyebuli - sakvercxesa da ganiv iogSic. 

umetesi maTgani lokalizdeba saSvilosnos tanSi. araiSviaTad leiomiomis 

da leiomiosarkomis diferencialuri diagnostika rTuldeba simsivnis 

uCveulo makroskopiis an histologiuri struqturis gamo.  

     gluvkunTovani simsivneebis avTvisebianobis kriteriumebs miekuTvneba: 
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birTvuli atipia, mitozis figurebi, koagulaciuri nekrozi. 

     gluvkunTovani simsivnis iseTi formebi, romlebSic gamoxatulia 

avTvisebianobis mxolod erTi an ori niSani, diagnostikur problemebs qmnis. 

aseTi gardamavali simsivneebis gamosavalic sakamaToa.  

aseT iSviaT formebs miekuTvneba  

1. kotiledonoiduri leiomioma (Sternberg Tumor), 25 SemTxvevamde aris 

aRwerili literaturaSi. 

2. `mkveTrad~ uxvujreduli leiomioma (highly cellular leiomyoma), <3% 

3.  dabaldiferencirebuli leiomiosarkoma 

 

2. moxseneba exeba gulis iSviaT pirvelad simsivnes, kapoSis sarkomas, 

romlis mxolod 10 SemTxvevaa dokumenturad dadasturebuli. ganxilulia 

rogorc am simsivnis histologiuri, aseve makro da imunohistoqimiuri 

Taviseburebebi, aseve mocemulia dReisaTvis arsebuli SemTxvevebis mokle 

mimoxilva. 

 Abstract 

We present a case of Kaposi’s sarcoma (KS) of the heart in a 45-year-old non-immunodeficient 

woman with symptoms of pericardial effusion and cardiac tamponade. Computed Tomography (CT) 

coronary angiography and transesophageal echocardiography (TEE) showed a low-density tumorous 

mass (50 mm diameter) at the level of auricle of the right atrium spreading towards the superior vena 

cava, floating in the cavity of the right atrium. On histological examination, the tumor consisted of 

fibrovascular connective tissue with areas of necrosis and hemorrhage. Fibrous septae contained 

different sized thin walled capillary type blood vessels and lymphangioma-type vascular spaces. 

Vascular spaces were surrounded by extravasated erythrocytes, deposits of hemosiderin and sparse 

lymphoplasmacytoid infiltrates. On the periphery of tissue fragments and around vascular spaces, 

there was a cellular kaposiform proliferation of the spindled cells. Slit-like spaces between spindle 

cells contained erythrocytes. Nuclear pleomorphism of the spindled cells was minimal. Few mitotic 

figures were present. Spindle cells were Vimentin, CD34 and CD31 positive. More than 10 % of 

spindled cells were Ki67 positive. This characteristic histology and immunohistochemistry is 

consistent with Kaposi’s sarcoma. Patient has no history of other malignancies and no other primary 

tumor was detected. Patient also was negative for HIV infection. There are only 10 documented cases 

of primary Kaposi’s sarcoma of the heart in non-immunodeficient patients reported in the current 

medical literature. Our report is the first case in which imaging, histology and immunohistochemistry 

data are available.  
 

b) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 
 
 
 

 
2 
 

Н. Ходели 

 

 

 

 

 

З. Чхаидзе  

 

Экспериментальная 

разработка нового насоса 

крови для систем 

искусственного 

кровообращения 

 

5-летний опыт обучения 

мотивированных студентов-

9-14.08.2015, Одесса 

(Украина) 

 

 

 

 

9-14.08.2015, Одесса 

(Украина) 
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6 
 

 

 

 

 

D. Kordzaia,  

D. Makaridze, 

M. Kakabadze, 

M. Kordzaia  

 

 

 

D. Makaridze, 

M. Kordzaia, 

M. Kakabadze, 

D. Kordzaia. 

 
Gogiashvili l., 

Tsagareli Z. 

 

 

 

 

Saladze T. (PhD student) 

 

 

медиков хирургическим и 

исследовательским навыкам 

 

CBDL induces the 

proliferation of those 

hepatocytes which reveale the 

features of biliary 

transdifferentiation: testing 

the hypothesis 

 

Pre- and para-proliferative 

features of ductular reaction 

following biliary obstruction. 

 

 
The pathology and morphology 

of lesion in mice brain cortex 

under influenza virus A 

(H3N1) infection. 

 

 

Imunnohistocemical 

differentiation in calsific aortic 

valve stenosis. 

 

 

 

 

9-14.08.2015, Odessa,  

Ukraine 

 

 

 

 

 

2nd-6th September, 2015, 

Istanbul. Turkey 

 

 

 
Hannover, 2015, 26.05-01.06. 

 

 

 

 
Hannover, 2015, 26.05-01.06. 

 

 

anotaciebi qarTul enaze 

        1. naCvenebi iqna avtorTa mier Seqmnili eqstrakorporaluri sisxlis 
mimoqcevis originaluri tumbos is upiratesobani sxva analogiur 
tumboebTan SedarebiT, romlebic gamovlenilia  2004 wlidan (rodesac 
daiwyo misi gamocda eqsperimentebSi) 2014 wlamde (permanentulad xdeboda 
tumbos kostruqciisa da misi parametrebis gaumjobeseba) periodSi.    

        Из огромного множества насосов крови, апробированных на протяжение всей второй 

половины прошлого века на животных и человеке, сегодня в клинике используются лишь 

некоторые из них. Осложнения присущие этим насосам это травма крови, гемолиз и 

тромбоэмболии, централизация кровообращения, снижение тканевого кровотока с 

накоплением метаболитов и многое другое. Поэтому понятно постоянное стремление 

исследователей по созданию насоса крови, наиболее приближенного по параметрам работы 

к  нативному сердцу. Целью  исследования является разработка и предварительная оценка 

нового насоса крови, предназначенного для многофункционального использования, с 

параметрами работы, максимально приближенными к параметрам работы естественного 

сердца.Стендовые испытания показали: 1) отсутствуют движущиеся детали, 

контактирующие с жидкостью для придания ей кинетической энергии; 2) каждая камера 

функционирует назависимо и характер заполнения не зависит от характера нагнетания; 3) 

объем первичного заполнения насоса варьирует от 40 мл до 800 мл, в зависимости от 

конкретных потребностей эксперимента и схемы перфузии ; 4) давление жидкости на 

выходе насоса достигает 300 мм Hg; 5) производительность при максимальной нагрузке 

достигает 8 л/мин; 6) существует возможность создания на выходе насоса как 

пульсирующего, так и непульсирующего потока жидкости. Первые испытания насоса на 
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животных проведены в моделях сердечно-легочного обхода и моделях вспомогательной 

(параллельной) перфузии при экстракорпоральной мембранной оксигенации с целью 

реанимации на кроликах (до 5 кг) и овцах (до 30 кг). Основными гидродинамическими 

преимуществами насоса можно считать его универсальность, отсутствие зависимости 

характера нагнетания от  характера заполнения. Основными гемодинамическими 

преимуществами насоса являются управляемый пульсовой поток и отсутствие травмы 

клеток крови. Указанные преимущества позволяют использовать его как основной насос в 

системах сердечно-легочного обхода, а также в экстракорпоральных системах 

вспомогательного кровообращения и в аппаратах перфузионной консервации органов. 
           2. naCvenebi iqna studentebSi swavlis motivaciis stimulirebisa da  
qirurgiul unar-Cvevebis ganviTarebisaTvis SemuSavebuli axali meTodebi da 
formebi, romlebic adaptirebulia im socialur-ekonomikur relobasTan, 
romelSic mimdinareobs saswavlo procesi.  

  mowodebul qirurgiuli treningis modelSi monawileobda II-VI kursebis 
30 studenti. warmodgenili iqna mtkicebuleba, rom treningis semuSavebuli 
forma saSualebas iZleva bakalavriatis dasrulebisas students ukve 
hqondes saWiro teqnika qirurgiuli manipulaciebis (da zogadad,  
praqtikuli unar-Cvevebis) gansaxorcieleblad. 

            Общеизвестна тенденция снижения мотивации среди студентов медиков по 

освоению трудоемких хирургических профессий, требующему дополнительного времени и 

усилий. Поэтому наряду с изучением теоретических вопросов клинических дисциплин, уже 

на этапе бакалавриата значительным является освоение навыков хируругических 

манипуляций. Целью исследования является изыскание методов и форм обучения 

студентов по освоению и совершенствованию хирургических и исследовательских навыков 

на 5-летнем опыте обучения групп мотивированных студентов. 

           Исследование проведено в научно-тренинговом центре экспериментальной хирургии 

(НТЦЭХ) Института Морфологии им. А. Натишвили, одновременно являющегося базой 

департамента клинической анатомии медицинского факультета ТГУ им. И. Джавахишвили. 

Наблюдение охватывает период академического обучения 10 студентов лечебного 

факультета со второго по шестой курс бакалавриата. Критерии отбора в группы 

хирургического тренинга: мотивированное желание студента; хорошая академическая 

успеваемость, письменное согласие, с признанием требований устава НТЦЭХ. Было 

составлено 2 группы по 5 студентов. Базовый курс обучения включал первые 2 года 

тренинга с освоением свободного владения основными хирургическими инструментами; 

навыками послойного препарирования тканей, выделения и идентификации сосудисто-

нервных образований; послойного ушивания ран; наложения сухожильного и кишечного 

швов; сборки и подключения систем для трансфузий; и др. Студенты приобщались к 

элементам научно-исследовательской работы. Участвовали в изыскании  специальной 

научной литературы, сборе и систематизации результатов мониторинга различных 

показателей гомеостаза животных во время экспериментов. Специализированный тренинг 

(IV-VI курсы) включал работу студентов в экспериментальной операционной (2 раза в 

неделю по 4-5 ч.) с участием в тематических экспериментах по протезированию сердечных 

клапанов (в условиях искусственого кровообращения), в различных операциях на сосудах, 

на кишечнике и др. Студенты ухаживали за оперированными животными в хронических 

экспериментах, а также готовили презентации результатов по отдельным фрагментам 

исследований на общеуниверситетских конференциях. 

            Критериями усвоения навыков за последние 3 года учебы являлся уровень 
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самостоятельного владения основными общехирургическими манипуляциями (швом 

кишечника, сосудистым швом, методикой и манипуляциями при канюляции и 

катетеризации полостных органов и сосудов, сборке и разборке аппарата сердечно-

легочного обхода и др). 

            На протяжении учебы в бакалавриате, академическая успеваемость этих студентов 

оценивалась высшими баллами. Каждый из них с различной интенсивностью посещал 

хирургические отделения городских клиник, участвовал в ночных дежурствах, на старших 

курсах ассистировал во время операций, принимал участие в диагностических 

манипуляциях и к окончанию бакалвриата являлся вполне адаптированным молодым 

специалистом в клиническом отделении больницы. Семеро из 10 студентов успешно сдали 

экзамены в магистратуру, а трое поступили в интернатуру в зарубежных ВУЗ-ах продолжив 

совершенствование по хирургическим специальностям: общая хирургия, сосудистая и 

микрохирургия, кардиохирургия, онкология, анестезиология и реаниматология. 

Повышение мотивации и интенсификация обучения для совершенствования хирургических 

навыков среди студентов бакалавриата возможно включением в учебный процесс научно-

тренингового центра экспериментальной хирургии и началом освоения навыков со второго 

курса бакалавриата до конца обучения. 
3 mocemulia im hipoTezis Semowmebis mcdeloba, romlis Tanaxmadac 

naRvlis saerTo sadinaris okluzia (qolestazi) aRZravs im hepatocitTa 

mitozebs, romlebic daeqvemdebarnen qolangiocitebad  transdiferenciacias; 

mopovebulia am hipoTezis sasargeblo ramodenime mtkicebuleba, Tumca am 

mimarTulebiT kvlevebis gagrZeleba aucilebelia 

      Common bile duct ligation (CBDL) in rodents is a recognized model for studying the proliferation 

of cholangiocytes and bile duct. 

It is established that the size of the bile ducts determines the proliferation activity of 

cholangiocytes: the cells covering the large (>25µm) bile ducts begin to proliferate at the early stage 

of CBDL derived cholestasis (2nd-3rd days), while the cholangiocytes of small bile ducts (<15µm) 

continue to proliferate in parallel with prolongation of bile congestion and reach its peak on 5th-6th 

days after CBDL.  

At the same time, the proliferation of other (next to cholangiocytes) cells in CBDL setting is left 

without attention or described poorly. 

As we have previously described in biliary obstruction, the hepatocytes also undergo the 

remarkable proliferation, which reaches its peak on the 4-th-5th days after CBDL. The majority of 

proliferating hepatocytes is located in the 1st (mostly) and 2nd zones of hepatic acini. 

We have also shown that starting from the 12th hour of CBDL, the hepatocytes undergo the anging 

of the cytokeratin profiles: they begin to express the immunohistochemical markers of biliary 

epitheliocytes. This process of transdifferentiation   into biliary cells is accompanied by the increase 

(more than 30%) of amount of cytoceratins with masses 61,56 kDa and 40 kDa corresponding the 

cholangiocyte-specific cytikeratins – CK19 and CK7. 

We hypothesize that exactly those hepatocytes, which revealed the features of transdifferentiation   

into biliary cell lineage, undergo the proliferation. 

29 mile Wistar rats were studied histologically and immunohistochemically on the 1-st-8th days of 

CBDL (every target group contained 3, and control group -5 animals). On the slices of liver tissue 

from the control animals, AE1/AE3 (the complex  immunohistochemical marker for cytokeratins) 

more intensively expressed by cholangiocytes (containing CK19, CK7) than by hepatocytes 

(containing CK8. and CK18). However on 2nd-4th days of CBDL, the intensity of marker expression of 
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hepatocytes located in the 1st-2nd zones of hepatic acini is increased, confirming the above-mentioned 

changes of cytokeratin profile. Furthermore, all mitotic figures were revealed exactly in these 

hepatocytes. The same was confirmed by double immunohistochemical staining of liver tissue with 

AE1/AE3 and Ki-67 (Proliferation marker). 

Trese data should be considered as supporting to our assumption, that biliary transdifferentiation 

hepatocytes provokes their proliferation. 

   4. naCvenebia, rom naRvlis saerTo sadinaris okluziiT gamowveuli 

(aRZruli) duqtuluri reaqcia, garda tradiciulad dadasturebuli naRvlis 

sadinarebis da maTi gamomfeni qolangiocitebis proliferaciisa, 

ganpirobebulia iseTi pre-proliferaciuli (gazrdili biliuri wnevis gamo 

manmade “uxilavi” magram ukve arsebuli duqtulebis gaganiereba da maTi 

sanaTurebis gamoCena) da para-proliferaciuli (hepatocitebis duqtuluri 

transdiferenciacia) fenomenebiTac, romlebic iwvevs qolangiocit-

specifikuri imunohistoqimiuri markerebiT (CK7, CK19) moniSnuli 

struqturebis raodenobis matebas. miCneulia, rom biliri qseli plastikuri 

struqturaa da eqvemdebareba remodelirebas. 

            Recent studies confirm that “Ductular reaction” (DR) in rodent livers, following common bile 

duct ligation (CBDL), except the “atypical bile duct proliferation”, contains “atypical” ones: “ 

progenitor/stem cells proliferation” and “hepatocytes transdifferentiation into biliary epithelial cells”. 

We studied interrelationship between typical-atypical  components of DR considering CBDL terms. 

54 male Wistar rats (150-200g) subjected to CBDL were studied on 6th, 12th hours and 2nd-7th days 

after intervention. Control and 8 target groups were created according to experimental terms. 4 rats’ 

livers from each group were studied histologically, immunohistochemically (CK7, CK19, OV6, 

NCAM, AE1/AE3 and Ki67) and by immunoblotting analyses. The microcorrosion casts of vascular 

and biliary systems of next 2 animals per each group were studied by Scanning Electron Microscopy. 

We revealed that early DR (1st-2nd days after CBDL) could not be result of proliferation: CBDL 

derived biliary pressure leads to widening subtle bile ductules areas of liver lobules (“Pre-

proliferative” stages). At 3th-7th days the “Proliferative” stage of DR   is manifested: cholangiocytes, 

hepatocytes, also stem/progenitor cells (but with lesser extent) proliferate. Proliferated cholangiocytes 

and hepatocytes participate in creating neoductules; proliferating progenitors differentiate to biliary 

cells lineage. Along with pre- and para-proliferative stages of DR, develops biliary transdifferentiation 

of hepatocytes, manifested on 12th h and remaining at all studied terms from CBDL. In the first 24 

hours processes coincide with significant increase of cytokeratins (37%) with molecular weight 56 

and 40 Kda corresponding to cholangiocyte-specific cytokeratins CK19 and CK7 (“Pre-proliferative” 

stages). Thus, DR following CBDL is characterized by “Pre-proliferative”, “proliferative” and 

“para-proliferative” features interfering in time. Ductular profiles revealed in different areas of 

liver lobules may be results from widening of existed ductules as well as developing of 

proliferation and/or transfifferentiation processes; Intralobular biliary network could br 

considered as plastic and suitable to remodeling.  

5. warmodgenilia molekulur-biologiuri kvlevis Sedegebi neokorteqsis 
dazianebis Sesaxeb eqsperimentuli gripis dros. 

6. naCvenebia angiogenuri faqtorebis diferenciuli eqspresia aortis 
sarqvelSi qirurgiul masalaze. 
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IV. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetisა da grantebis gareSe  
Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvanel

i  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 
1 
 
 
 
 
 

qronikuli eqsperimentuli 
modelis SemuSaveba  
mcire zomis cxovelebze 
transplantirebuli 
naxevari  RviZlis 
regeneraciis Sesaswavlad 

nodar 
xodeli 

 

 

 

 

zurab CxaiZe,  
jumber 
farcaxaSvili 

 

 
 

sauniversiteto 
granti 

 
2 
 
 

 
garemos sxvadasxva mavne 

da savaarudo  onkogenuri  

nivTierebebis  zemoqmedeba 

mamr  organizmze 

 
ciuri 
sumbaZe 

 
s. gvidani 

m. amiraniZe 

i. sixaruliZe 

e. meliqaZe 

 

dasrulebuli proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 

1. cxovelbze eqsperimentebis dasrulebis Semdeg Catarda miRebuli 

Sedegebis ganxilva sakontrolo jgufsa da ZiriTad jgufSi, moxda maTi 

Sefaseba, interpretireba.  

cxovelebze eqsperimentebi Catarda amerikis, evrokavSirisa da iaponiis 

cxovelTa dacvisa da eqsperimentebSi gamoyenebis gaidlainebis [4,14,15] 

gaTvaliswinebiT. eqsperimentebis ZiriTad jgufSi viyenebdiT 4.0 kg. wonis, 

SinSilas jiSis mamr bocvrebs. yvela operacia mimdinareobda intravenuri 

narkozoT analgetikebis gamoyenebiT, filtvebis xelovnuri ventilaciis 

pirobebSi. 

        dasaxuli amocanebis Sesabamisad Seswavlil iqna bocveris 

muclis Rrus zeda sarTulis organoebis topografia, RviZlis safiqsacio 

struqturebis Taviseburebebi, RviZlis karis elementebis topografia. 

muclis Rrus mxridan diafragmotomiis Seedegad dadginda kaudaluri Rru 

venis suprahepaturi monakveTis sigrZe da diametri (3 kg wonis cxovelSi 

RviZlis ukanaskneli venis CarTvis Semdeg, diafragmis xvrelidan gulamde 

venis am monakveTis sigrZe marjvena winagulamde Seadgens 3-4 sm-s, xolo misi 

diametri 4.0 – 4.5 mm utoldeba. diafragmaSi venis xvreli elifsis formisaa, 

radgan ukanaskneli venas iribad, winidan ukan da qvemodan zemoT ekvris). 

dadginda, rom venis suprahepaturi monakveTis gamoyofisTvis gardauvalia 

diafragmotomia, rac venuri narkozis pirobebSi iwvevs apnoes. amitom 

ZiriTad jgufSi (4 kg wonis cxovelbSi) operaciebi warimarTa traqeis 

intubaciiT, filtvebis xelovnuri ventilaciis pirobebSi. kaudaluri Rru 

vena infrarenalur monakveTSi suprarenalurTan SedarebiT sagrZnoblad 

ganieria (sigrZe Seadgens 4.0 – 4.5 sm-s, xolo diametri - 5.0 – 6.0 mm-s 

utoldeba). Tirkmlis venebis CarTvis distalurad kaudaluri Rru vena 
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viwrovdeba diametrSi 3.0 mm-mde. karis venis skeletireba SesaZlebelia 3.0 – 

4.0 sm gayolebaze, identificirebulia agreTve RviZlis sakuTari arteriis 

ZiriTadi toti wilovan gantotebamde, naRvlis saerTo da buStis sadinrebi. 

bocvris RviZlis sruli denervacia da delimfatizacia SesaZlebelia 

muclis Rrus mxridan diafragmismxrivi TorakotomiiT, filtvebis 

xelovnuri ventilaciis pirobebSi. 

 

2. eqsperimentSi Seswavlili iqna cikluri nukleotidebisa da zogierTi 

jgufis prostaglandinebis urTierkavSiri da maTi cvlilebis dinamika 

fenolis orTqliT intoqsikaciis dros. eqsperimentebis Sedegebma gviCvenes, 

rom fenolis orTqliT inhalaciis Sedegad cikluri nukleotidebis 

aqtivacia pirdapirproporciulia im hormonebis sekreciisa, romelTa  meorad 

mesenjerebsac isini warmoadgenen. kerZod, c-AMF-is maRali koncentraciebi  

cxovelTa  I jgufSi ganpirobebulia PgA-sa da PgE-s maRali doniT. aseve, c-

AMF-is SedarebiT dabali koncentraciebi ganpirobebulia PgF2α-is sekreciis 

dabali xarisxiT. Sesabamisad, cxovelTa II jgufSi organizmi gadadis damcav 

reJimze da prostaglandinebis sekrecia mcirdeba, rac  ganapirobebs 

cikluri nukleotidebis dabal koncentraciebs. 

 

IV. 2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvanel

i  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 
1 
 
 
 
 
 
 

  
 2 

virTagvis miokardiumis 
hipertrofia 
kateqolaminebis 
zemoqmedebis Sedegad 
 
 
 

 
Tvalis (rqovana- badura) 
histologiuri 
cvlilebebis kvleva 
specialuri biowebos 
zemoqmedebis pirobebSi.  
 
 
 

Tsu 
genetikis 
kaTedra 
prof. T. 
leJava 
 
 
 
Tssu – 
prof. d 
Sengelia 

prof. z. 
cagareli 
prof. l. 
gogiaSvili 
ufr. mecn. 
TanamSromeli 
m. dgebuaZe 
 
prof. z. 
cagareli 
prof. l. 
gogiaSvili 
mecnier 
TanamSromeli 
T. kvaWaZe 

 

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli 
da praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

1. marjvena da marcxena parkuWis gansxvavebuli suraTi. marcxena parkuWis 

mniSvnelovani hipertrofia noradrenalinis saSualo dozebis zemoqmedebiT. 

2. gamovlinda biowebos damazianebeli efeqti ZiriTadad uvealuri 

traqtis struqturebze 
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dawesebuleba Tu saWirod Tvlis, SeuZlia angariSSi Seitanos sxva, 

misTvis mniSvnelovani aqtivobac, kerZod: 

 
1. Tsu morfologiis institutis bazaze Sesrulda 3 sadoqtoro 

disertacia. orma disertantma m. beruCaSvilma da i. lacabiZem 

warmatebiT daicves saZiebo xarisxi. mesame doqtorantis – n. 

ruruas naSromi wardgenilia dacvisaTvis.  

2. gerontologiisa da paliatiuri medicinis departamentis 

mecnier TanamSromelma elene janberiZem daicva  disertacia 

paliatiuri mzrunvelobis evropis kvleviTi centris kibos 

kvlevisa da molekuluri medicinis departamentSi  (tronheimi, 

norvegia) da mieniWa filosofiis doqtoris xarisxi.   

 

 

Tsu  aleqsandre naTiSvilis morfologiis 

institutis direqtori                               s. dalaqiSvili 
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iv. javaxiSvilis saxelobis  Tbilisis saxelmwifo universitetis 

petre meliqiSvilis fizikuri da organuli qimiis institutis 

samecniero-kvleviTi samuSaoebis 2015 wlis 
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პეტრე მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტში არის 6 

სამეცნიერო-კვლევითი ლაბორატორია: 

ფიზიკურ-ქიმიური პროცესების კვლევის ლაბორატორია;  

ორგანული სინთეზის ლაბორატორია;  

ქიმიური ეკოლოგიის პრობლემათა ლაბორატორია; 

მაღალმოლეკულურ ნაერთთა ქიმიის ლაბორატორია; 

ნავთობის ქიმიის ლაბორატორია; 

აგრარული ქიმიის პრობლემათა  ლაბორატორია; 

 

სამეცნიერო პერსონალი:  

ლაბორატორიის გამგე, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი - 6, 

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი - 13,  

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი - 24,  

მეცნიერ თანამშრომელი - 37.  

 

2015 წლის განმავლობაში ინსტიტუტში ხორციელდებოდა სამეცნიერო-კვლევითი 

სამუშაოები საქართველოს სახელმწიფო დაფინანსებით დაგეგმილ  22  თემაზე და  

საგრანტო დაფინასებით მიმდინარე   7  პროექტზე  
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1. fizikur-qimiuri procesebis kvlevis laboratoria  
 

ხელმძღვანელი -  მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, qim. mecn. doqtori Teimuraz 
korZaxia 

 

    პერსონალური შემადგენლობა:  
mTavari Mmecn. TanamS., qim. mecn. doq.: nanuli dolaberiZe, luba eprikaSvili, koba 
amirxanaSvili, giorgi winwkalaZe, ciuri ramiSvili 
ufr. mecn. TanamS., qim. mecn. kand.: nino fircxalava, marine zautaSvili, maia 
Zagania, manana niJaraZe, nato mirZveli. 
mecn. TanamS., qim. mecn. kand.: nino burkiaSvili, mecn. TanamS., akad. doq.: imeda 
rubaSvili. 
mecn. TanamS.: TinaTin SaraSeniZe, vaxtang gabunia; 
inJineri: nikiloz sadaTeraSvili 

saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

 
 
 
1 
 
 

 

airad qromatografiaSi 
dayofis procesis optimi-
zacia air-matarebelSi 
danamatebad organuli 
naerTebis orTqlis 
gamoyenebisas. 
(fizikuri qimia) 

mT. Mmecn. TanamSromeli, 
q.m.d. luba eprikaSvili 

.T.korZaxia.  n.fircxalava,  
m.zautaSvili, m. Zagania  

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 

    qromatografiuli dayofis procesebis gasaumjobeseblad Catarda air-
matareblis aqtivacia organuli danamatebis (normaluri aRnagobis 
monospirtebi, najeri naxSirwyalbadebis homologiuri rigi, Aaromatuli 
naxSirwyalbadebis homologiuri rigi) orTqliT.  
    dadginda, rom organul danamatebs molekulur masaze damokidebulebiT 
SeuZlia Seasrulos eluent-gamomZeveblis roli an gaixsnas uZrav siTxeSi da 
warmoqmnas binaruli stacionaruli faza, romlis Semadgenloba gansazrvravs 
sorbatis Sekavebis xasiaTs, rac xels uwyobs viwro da simetriuli dayofis 
mrudebis formirebas da Sesabamisad qromatografiuli svetebis efeqturobis 
zrdas.  
    gamokvleuli sami homologiuri rigis organuli danamatebidan SedarebiT 
aqtiuria propanoli, oqtani da toluoli. kerZod, organuli danamatis-
propanolis gamoyenebis SemTxvevaSi rogorc A, ise B modeluri narevebisaTvis 
qromatografiuli svetis efeqturoba izrdeba 24-29% farglebSi; organuli 
danamatis oqtanis gamoyeneba svetis efeqturobas B-modeluri sistemisaTvis 
zrdis 7,5-13%-iT, xolo C-Tvis 5-12%-iT;  organuli danamatis – toluolis 
gamoyenebis SemTxvevaSi ki svetis efeqturoba AA-modeluri sistemisaTvis 5,5-8,8 
%-iT, C-Tvis ki 7,6-8,8 % -iT izrdeba. 
    aRniSnuli organuli danamatebis gamoyeneba iseTi naerTebis narevebis 
dayofis saSualebas iZleva, romlebic sufTa air-matareblis- azotis 
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gamoyenebis SemTxvevaSi ar iyofa. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

2 
 

atmosferuli haeris dacva 

mavne gamonabolqvebisagan 

(nitrozuli airebi, N-

nitrozaminebi) saqarTve-

los bunebrivi ceoliTe-

biT. 

(fizikuri qimia, ekologia) 

mTavari mecnier 
TanamSromeli luba 
eprikaSvili 
 
 

T. korZaxia; m. Zagania, m. 
zautaSvili, n. Ffircxa-
lava, i. rubSvili. 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 
    mocemuli kvleva exeba adgilobrivi bunebrivi ceoliTebis-mordenitis da 
klinoptilolitis modificirebuli H-formebis gamoyenebiT atmosferoSi 
gafrqveuli mavne nitrozuli airebis da N-nitrozaminebis gauvneblobis 
SesaZleblobas. 
   atmosferos dambinZurebeli airebis mimarT SerCeuli ceoliTebis 
adsorbciul-dayofiTi Tvisebebis Sesaswavlad samuSaoSi gamoyenebuli iyo air-
adsorbciuli qromatografiis meTodi. eqsperimentisaTvis momzadebuli iqna 
nitrozuli airebisa da N-nitrozaminebis standartuli narevebi. 
    eqsperimentis Sedegad SerCeuli iyo analizis optimaluri pirobebi 
mordenitisa da klinoptiloliTis H-formebisaTvis.  
    samuSaoSi agresiuli airebis koncentraciis kontrolisaTvis SemuSavebuli 
iyo  raodenobrivi  qromatografiuli analizis meTodika da SerCeuli iyo 
polimeruli sorbenti Poropak–Q (nitrozuli airebisaTvis) da Carbowax/20M (N-

nitrozaminebisaTvis). air-matareblad gamoyenebuli iyo heliumi.  
   SemuSavebuli meTodi misaRebia atmosferoSi gafrqveuli mavne nivTierebebis 
koncentraciis cvlilebis kontrolisaTvis bunebriv ceoliTebze maTi 

STanTqmis dros dinamikur pirobebSi. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

 
3 

sasoflo-sameurneo kultu-

rebis bioproduqtiuloba-
ze axali ekologiurad 

usafrTxo prolongirebu-

li moqmedebis substrate-

bis zegavlenis Seswavla. 
(agraruli mecniereba) 

mT. Mmecn. TanamSromeli, 
q.m.d. luba eprikaSvili 

 T.korZaxia. n.fircxalava, 
m.zautaSvili, m. Zagania,  
i. rubაSvili. 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (ანოტაცია) 
saqarTvelos mura naxSirisa da bunebrivi ceoliTis (klinoptilolitis) 
safuZvelze momzadebuli da laboratoriul pirobebSi Semowmebulia axali 
efeqturi substratis gavlena lobiosa da qeris aRmocenebis biometrul 
maCveneblebze. 
   monacemTa analizi aCvenebs, rom niadagSi ceoliTis Setana mniSvnelovnad 
zrdis aRmocenebuli mcenareebis bioproduqtiulobas, xolo im nimuSebSi, 
romelTa SemadgenlobaSi Sedis ceoliTi da mura naxSiri, es maCveneblebi kidev 
ufro maRalia. substratebze maTi cvlileba Semdegi TanmimdevrobiT 
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mimdinareobs: niadagi (Sedarebis obieqti) < ceoliTi-niadagi < ceoliTi-mura 
naxSiri.  
   miRebuli Sedegebidan gamomdinareobs, rom niadagis gamdidreba ceoliTiT 
mura naxSirTan erTad mniSvnelovnad zrdis marcvlovani kulturebis 
aRmocenebasa da ganviTarebas.  aseTi substrati aumjobesebs mcenaris garemo 
pirobebTan adaptaciis unars, aZlierebs arasasurveli meteopirobebis (mcire 
tenianoba da temperaturis mkveTri cvalebadoba) mimarT mdgradobas. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 

nanoforovani bunebrivi 
ceoliTuri masalebis 
gamoyeneba saSen masalaTa 
danamatebad.  
(fizikuri qimia, 
praqtikuli qimia) 

mT. Mმecn. TanamSromeli 
q.m.d. giorgi winwkalaZe 
 
 

T. SaraSeniZe, n. Bburki-
aSvili, v. Ggabunia, m. 
burjanaZe 

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi 

kompoziciuri saSeni masalebis struqturis modificirebis erT-erTi yvelaze 
gacrcelebuli meTodi maT SemadgenlobaSi maRalaqtiuri mikro- da 
nanodanamatebis Seyvanaa. Tanamedrove samecniero masalaTmcodneobaSi ZiriTad 
nano- an mikrodanamatebad sxvadasxva warmoebis wvrildispersiuli siliciumisa 
da aluminis oqsidebi gamoiyeneba. bunebivi ceoliTebi saintereso da 
perspeqtiul mineralur danamatebad SeiZleba ganvixiloT. 
   sakvlevi ceoliTebi, rogorc danamatebi, Seswavlili iyo cementebis  
simtkiceze zegavlenis mosaxdenad. danamatis raodenoba Seadgenda 20%.  
   dadginda, rom TiTqmis yvela ceoliTuri danamati zrdis simtkices Runvaze,  
Tumca simtkice kumSvaze mcirdeba; gamonakliss warmoadgens ceoliTi 
klinoptiloliti, romelic SesamCnevad zrdis cementis simtkices rogorc 
Runvaze, ise kumSvaze. 
   Termuli an qimiuri damuSavebis Sedegad SesaZlebelia ceoliTis struqturis 
sasurveli mimarTulebiT cvlileba. am mizniT Cvens mier miRebuli da 
SemoTavazebulia gansxvavabuli struqturisa da Semadgenlobis ceoliTuri 
masalebi, romlebic SesaZlebelia gamoyenebuli iyos rogorc mineraluri 
danamatebi cementebisa da betonebis xarisxisa da Tvisebebis gasaumjobeseblad. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

5 

qarTul arqiteqturaSi 
gamoyenebuli qviSaqvasa da 
ceoliTSemcvel tufebze 
moqmedi ekologiuri 
faqtorebi da dazianebuli 
nawilebis reabilitacia-
restavraciis 
SesaZleblobebi 
(fizikuri qimia, ekologia) 

mT. mecn. TanamSromeli, 
q.m.d. giorgi winwkalaZe 

T. SaraSeniZe, n. Bburkia-
Svili, v. Ggabunia, m. 
burjanaZe 

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi 

    qviSaqviTa da tufiT nagebi Zeglebis dazianebuli nawilebis struqturis 
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SeswavliT, dazianebis xarisxis dadgenis, am dazianebis gamomwvevi ekologiuri 
faqtorebis SesaZlo aRmofxvris Semdeg SesaZlebeli xdeba sakvlev Zeglze 
sareabilitacio da sarestavracio samuSaoebis dawyeba. TiTqmis yvela 
ekologiuri faqtori forovan samSeneblo qvebze met-naklebad zemoqmedeben. 
aseTi samSeneblo masalebis dazianebis  gamomwvevi ZiriTadi mizezebi – wvimisa 
da gruntis wylebis, aseve haerSi arsebuli naerTebis CO2, SO3, Cl-1, NO3

- -is 
zemoqmedebaa. amaTgan yvelaze agresiulad gogirdis naerTebi iTvleba, 
romlebic wylis moqmedebiT gogirdmJavad gardaqmnis Semdeg xsnian qvaSi 
Semaval mineralebs da qvis zedapirze TabaSiris Semcvel qerqs warmoqmnian, 
romelic qvis naadrev daberebas da daSlas iwvevs, xolo wylis gadaadgileba 
aseTi struqturis qvis forebSi, iwvevs masSi Semavali mineralebis gaxsnas, 
gamorecxvsa da daSlas. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 
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nanoganzomilebiani 
masalebis Seqmna (nanomasa-
lebis miReba bunebrivi 
ceoliTebis pirdapiri 
mJavuri damuSavebiT) 
(fizikuri qimia) 

mT. Mmecn. TanamSromeli, 
q.m.d. n. dolaberiZe 

m. niJaraZe 
n. mirZveli 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 
Gganxilulia winaswar mJaviT damuSavebuli gazrdili reaqciisunariani 
aluminsilikatis (klinoptilolitSemcveli qanis-CtR), kristalizaciis procesi  
sxvadasxva koncentraciis tute areSi.AG 
    dadgenilia, aluminsilikaturi gelis winasakristalizaciod momzadebis 
stadiaze, gelebis momzadebis optimaluri pirobebi:Hhomogenizacia mudmivi 
morevisa da SeTbobis pirobebSi,Aaluminsilikaturi gelis daberebis 
xangrZlioba,Kkomponentebis Serevis Tanmimdevroba,  kristalizaciis dro. 

Ggelebis momzadebis dadgenili optimaluri pirobebisgaTvaliswinebiT 
miRebulia sodalitis - S,  da filipsitis tipis wvrildispersuli ceoliTuri 
masalebi ( A -formebi). miRebuli masalebi Tvisobrivad Sefasebulia qimiuri 
analizis, rentgenul-difraqtometruli kontrolis da wylis orTqlis 
adsorbciis gazomvebiT. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

6ა 

nanoganzomilebiani 
masalebis 

Seqmna(nanomasalebis miReba 
bunebrivi ceoliTebis 

ionmimocvliTi 
damuSavebiT 

(fizikuri qimia) 

mT. Mmecn. TanamSromeli, 
q.m.d. n. dolaberiZe 

Mmanana niJaraZe 
Nnato mirZveli 

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi 

     bunebrivi filipsitis safuZvelze, sxvadasxva koncentraciis AgNO3 -is 
gamoyenebiT, Cvens mier SemuSavebuli meTodiT, miRebulia wvrildispersuli 
ceoliTuri sorbentebi (C-formebi).   Seswavlilia  Ag-is ionebis Canacvlebis 
xarisxebis damokidebuleba damuSavebis jeradobaze, filipsitis sxvadasxva 
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koncentraciis  xsnariT damuSavebisas. gamoTvlilia sorbentebis ionmimocvliTi 
tevadobebi. miRebuli ceoliTuri masalebis gamoyeneba SesaZlebelia medicinis 
sxvadasxva dargSi. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

7 

mwvane qimiis heterogenul-
katalizuri teqnologia 
salicilis mJavas 
nawarmebis misaRebad 
(qimia, heterogenuli 
katalizi) 

mT. Mmecn. TanamSromeli, 
q.m.d. c. ramiSvili 

 

 c. ramiSvili 
 

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi 

    salicilis mJavas katalizuri esterifikaciiT aspirinis da meTilsalici-
latis miRebis reaqciebSi katalizatorebad gamocdilia  
    bunebrivi ceoliTebis: klinoptilolitis, heilanditis, filifsitis, 
mordenitis da  Sabazitis modificirebuli formebi (nawilakebis zoma 
daaxloebiT 10 mikrometri); klinoptilolitis da heilanditis wyalbaduri 
formebi esterifikaciis reaqciebSi iCens maRal katalizur aqturobas 
SedarebiT dabal temperaturebze; kerZod, statikur reaqtorSi atmosferul 
wnevasa da temperaturul intervalSi 50-1200C asprinis da meTilsalicilatis 
gamosavlianobebi 70 - 90%-dea. katalizuri aqtiuroba gansazRvruli iyo agreTve 
aqtiuri katalizatorebis nano ganzomilebiani nawilakebis (nawilakebis zoma 
daaxloebiT 70 nm) Semcveli formebisTvisac.  
    kvlevebisas gamoyenebuli iyo rentgenografiuli, rentgenofluor-ecscentu-
li, ultraiisferi speqtroskopuli, qromato-masspeqtrometruli meTodebi. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 

nulvalentiani rkinis 
fxvnilis sinTezis axali 
meTodebis damuSaveba da 
misi imobilizacia biosor-
bentebze da forovan 
rkinaze  
(fizikuri qimia) 

უფრ. Mmecn. TanamSromeli, 

q.m.კ. roin Wedia 

QqeTevan sarajiSvili                                
Tamar qorqia  

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi 

sulfatebidan miRebuli nvnr fxvnilebi, romelTa stabilizacia 
ganxorcielda wyalSi xsnadi polimerebiT (polivinilis spiriti, 
polivinilpirolidoni, polieTilenglikoli) da organuli 
kompleqswarmomqnelebiT. maskanirebeli eleqtruli mikroskopiuli 
meTodiT dadgenilia, rom nvnr fxvnilis nawilakebis zomebi 50-120 nm 
farglebSia, xolo energodispersuli mikrorendgenuli analizi 
miuTiTebs fxvnilSi mcire raodenobiT narCeni sulfat-ionebis 
arsebobaze (0.3-0.6 %). damuSavebulia merqanSi nvnr imobilizaciis 
meTodebi. dadgenilia, rom miRebuli hibriduli organul-araorganuli 
sorbentebi wylidan erdroulad acileben mZime metalebis ionebs da 
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qlororganul naerTebs (2,5-diqloranilini, 1,4-diqlorbenzoli).  
qvanaxSiris fxvnilisis Tanaobisas rkinis xenjis aRdgeniT wyalbadis 
areSi 950-10000C miRebulia forovani rkina, romlis warmoqmna 
dadasturebulia rendgenofazuri da Eenergodispersuli 
mikrorendgenuli analizis meTodebiT. Fforovan rkinaze nvnr dafenil 
iqna rkinis pentakarbonilis orTqlis gatarebiT 250-3000C-ze argonis 
nakadSi.  
damuSavebulia nvnr miRebis axali meTodebi rkinis (II, III) 
hidroqsidebidan. am meTodebis gamoyenebiT miRebulia axali tipis 
sorbentebi Feo/FeO(OH) da  Fe o/FexOy 

 
sagranto dafinansebiT damuSavebuli  

samecniero-kvleviTi proeqtebi 
 

# proeqtis dasaxeleba 
mecnierebis dargisa 

da samecniero 
mimarTulebis 
miTiTebiT 

 
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 nanoceoliTuri 
sorbentebis Seqmnis 
mecnieruli safuZvle-
bis ganviTareba.  
(fizikuri qimia) 

SoTa rusTavelis 
erovnuli 
samecniero fondi 

mT. Mmecn. 
TanamSromeli, 
q.m.d. n. 
dolaberiZe 

m.niJaraZe 
n.mirZveli 

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi 

    gamokvleulia aluminsilikaturi sistemis (analcimSemcveli qani   -
natriumis hidroqsidi) kristalizaciis procesi.      
    sawyisi aluminsilikaturi sistemidan gamomdinare, romelic minimalur 
Tavisufal energias flobs, SesaZlebelia metastabiluri fazis warmoqmna. 
    Camoyalibebulia metastabiluri fazis gardaqmnis sqema, romelsac myari 
faza ganicdis. 
ceoliTSemcveli qani _>suspenzia (amorfuli faza) _>aluminsilikaturi geli 
(kristaluri nivTiereba)_>wvrildispersuli ceoliTi 
    metastabiluri formis  stabilur formaSi gadasasvlelad: 

1. dadgenilia kristaluri struqturis mowesrigebaSi wylis, rogorc 
agentis gamoyeneba (wylis qmediTunarianoba my.f. xsnari=1:3), ionebisa da 
molekulebis moZraobis gasaumjobeseblad da kristalizaciis procesis 
mimdinareobis xelSesawyobad. 

2. miznobrivi tipis ceoliTis (foJaziti-NaX ) srulyofili kristaluri 
mesris Camosayalibeblad SerCeulia tute agenti (NaOH-10%-iani). 

3. aluminsilikatis umaRlesi xarisxis dawvrilmanebiT miRweulia  
sistemis kristalizaciis maqsimaluri siCqare. 

4. dadgenilia, aluminsilikaturi  sistemis sruli gadakristalebis dro 
– 40sT.  

         Catarda analcimSemcveli qanis -AG-is gadakristalebiT miRebuli 

wvrildispersuli ceoliTuri masalebis Tvisebebis kvleva ; 
aluminsilikaturi gelis winasakristalizaciod momzadebis stadiaze 
dadginda gelebis momzadebis optimaluri pirobebi. gelis dadgenili 
Tvisebebis mixedviT Catarebuli kristalizaciis procesis kvlevis Sedegad, 
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dazustda kristalizaciis procesis modeluri pirobebi da miRebul iqna  
sademonstracio nimuSebi. 
    Seswavlil iqna miRebuli wvrildispersuli filipsitis ionmimocvliTi da 
adsorbciuli Tvisebebi. Ddadginda, rom aRniSnuli ceoliTi bevrad aRemateba 
praqtikaSi farTod gamoyenebul klinoptilolits-ionmimocvlis tevadobiTa 
da adsorbciis unarianobiT.  

 

publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 
 
 

c. ramiSvili, 
(red. prof. z. 
ZoweniZe) 

cnobari qimiaSi. 
M(meore Sevsebuli 

gamocema) 

Tbilisi 450 

anotacia 
cnobarSi sistemurad da aratradiciuli formiT aris gadmocemuli uaxlesi 
informacia qimiis safuZvlebis Sesaxeb, romelic Sevsebulia sailustracio da 
faqtobrivi masalebiT qimiis dargSi ukanaskneli periodis miRwevebis Sesaxeb. 
     cnobari qimiaSi moicavs programas saqarTvelos da ucxoeTis   
universitetebSi SemsvlelTaTvis. is gankuTvnilia moswavleTaTvis, 
abiturientebis, qimiis maswavleblebisa da dawyebiTi kursebis studentTaTvis. 
     cnobarSi gamoyenebuli qimiis qarTuli terminebi ZiriTadad Seesatyviseba 
saqarTvelos mecnierebaTa akademiis enaTmecnierebis institutis oTxenovan 
qimiur terminologiur leqsikonSi (Tbilisi.: “universali”. 2004) dadgenil 
normebs.   

 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri,  
Jurnalis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 

l.eprikaSvili, 
v.ciciSvili, 
m.zautaSvili, 
T.korZaxia, 
m.Zagania, 
n.fircxalava 

uniadago substra-

tis gavlena lo-
biosa da qeris 
aRmocenebis 
biometrul 
maCveneblebze 

saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuli 

akademiis moambe 
2015, t.9, #1 

Tbilisi gv. 139-144 

anotacia 
mura naxSirisa da bunebrivi ceoliTis (klinoptilolitis) safuZvelze 
momzadebuli da laboratoriul pirobebSi Semowmebulia axali efeqturi 
substratis gavlena lobiosa da qeris aRmocenebis biometrul maCveneblebze. 
pirvel variantSi – etalonis saxiT gamoyenebuli iyo niadagi (Sedarebis 
obieqti). meore variantSi substrati momzadda Semdegi daqucmacebuli 
(marcvlovnoba <1mm) komponentebisagan: 50% ceoliTi da 50% niadagi. mesame 
ZiriTadi varianti meore variantis msgavsia, mxolod niadagis nacvlad 
gamoyenebuli iyo 50% mura naxSiri. gansazRvruli iyo Semdegi biometruli 
maCveneblebi : aRmocenebis energia (ae); aRmocenebis energiis fardobiTi sidide 
(aefs); aRmocenebis unari (au); Teslis aRmocenebis fardobiTi sidide (Tafs), 
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agreTve iseTi maxasiaTeblebi, rogoricaa: aRmocenebis simaRle (as), aRmonacenis 
simaRlis fardobiTi sidide (asfs), aRmocenebis siCqare (as) da TeslTa 
aRmocenebis erToblioba (Tae). monacemTa analizi amtkicebs, rom niadagSi 
ceoliTis Setana SesamCnev gavlenas axdens gaTvlil maCveneblebze, kerZod maTi 
mniSvnelobebi 2%-ze metad izrdeba. im nimuSebSi, romelTa SemadgenlobaSi Sedis 
ceoliTi da mura naxSiri, es maCveneblebi kidev ufro maRalia. substratebze 
maTi cvlileba Semdegi TanmimdevrobiT mimdinareobs: niadagi (Sedarebis obieqti) 
< ceoliTi-niadagi < ceoliTi-mura naxSiri.  
miRebuli Sedegebidan gamomdinareobs, rom niadagis gamdidreba ceoliTiT mura 
naxSirTan erTad mniSvnelovnad zrdis marcvlovani kulturebis aRmocenebasa da 
ganviTarebas.  
mocemuli samuSao mosinjviTi xasiaTisaa, xolo warmodgenili Sedegebi savele 
pirobebSi gadamowmebasa da SemoTavazebuli substratebis detalur agroqimiur 
kvlevas moiTxovs. 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri,  
Jurnalis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

2 l. eprikaSvili, 
v. ciciSvili,  
T. korZaxia,  
m. zautaSvili,  
n. fircxalava,  
m. Zagania 

air-Txevad 
qromatografiaSi 

air-matareblis 
aqtivacia 
С1-С5 normaluri 
aRnagobis 
erTatomiani 
spirtebis 
orTqliT   

saqarTvelos 
mecnierebaTa 

erovnuli akademiis 
macne, qimiis seria 

2015, t.41, #3 

Tbilisi gv. 191-196. 

anotacia 
SemuSavebulia sawvavSi Semavali naxSirwyalbadebis identifikaciis gamartivebu-
li air-qromatografiuli meTodi. aparaturul gaformebaSi kapilaruli svetebi 
problemuri da ZviradRirebulia, xolo rutinuli analizisaTvis Canawyobiani 
svetebis gamoyeneba ufro xelmisawvdomi da mizanSewonilia. 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri,  
Jurnalis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

3 l. eprikaSvili, 
T. korZaxia,  
n. fircxalava, m. 
zautaSvili, m. 
Zagania. 

air-matareblis 
aqtivacia C1-C5 

normaluri aRna-
gobis erTatomi-
anis pirtis 
orTqliT air-
Txevad qromato-
grafiaSi   

petre meliqiSvi-
lis fizikuri da 
organuli qimiis 
institutis Sro-
mebi, miZRvnili 
giorgi ciciSvi-

lis dabadebis 100 
wlisTavi-sadmi, 

2015w 

Tbilisi gv.52-57. 

anotacia 
qromatografiuli dayofis procesSi air-matareblis roli izrdeba Tu is 
gamdidrebulia organuli aqroladi danamatis orTqliT. samuSaoSi naCvenebia, 
rom air-matareblis danamatad erTi da igive homologiuri rigis naerTebis 
gamoyeneba bunebidan (aqroladoba, duRilis temperatura, molekuluri masa) 
gamomdinare aniWebs maT eluent-gamomZeveblis rols an ixsnebian uZrav siTxeSi 
da warmoqmnian binaruli Sedgenilobis stacionalur fazas. is xels uwyobs 
mravalkomponentiani sistemis ufro srul dayofas. 

# avtori/ statiis saTauri,  krebulis gamocemis gverdebis 
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avtorebi dasaxeleba da 
nomeri 

adgili, 
gamomcemloba 

raodenoba 

4 g. winwkalaZe,  
l. eprikaSvili, 
T. uruSaZe,  
T. korZaxia,  
T. SaraSeniZe,  
m. zautaSvili,  
m. burjanaZe 

nanomodificirebu
li bunebrivi 
ceoliTi – pro-
longirebuli 
moqmedebis sasuqi   

agraruli 
mecnierebis macne 

2015 

Tbilisi Ggadacemu-
lia 

dasabeWdad 

anotacia 
    vulkanuri warmoSobis bunebrivi ceoliTebi farTod gamoiyeneba soflis 
meurneobaSi rogorc damoukidebeli, aseve mineralur da organul sasuqebTan 
narevebis saxiT. 
    bunebrivi ceoliTebi nanoforovani kristaluri hidratirebuli 
alumosilikatebia. nanoteqnologiuri modificirebis gziT ceoliTis amoniumis 
dihidrofosfatTan SelRobis Sedegad miRebulia makro- da mikroelementebiT 
gamdidrebuli prolongirebuli moqmedebis sasuqi. 
axali nanomasalis struqtura da zogierTi fizikur-qimiuri Tviseba Seswavlili 
iyo rentgenodifraqtometruli, i.w.-speqtroskopis, Termuli analizisa da 
adsorbciis meTodebiT. 
    naCvenebia, rom miRebuli sasuqi warmatebiT SeiZleba iqnas gamoyenebuli 
rogorc daxurul, aseve Ria gruntSi. 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri,  
Jurnalis/krebuli
s dasaxeleba da 

nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

5 l. eprikaSvili, 
m. zautaSvili, 
T. korZaxia,  
n. fircxalava,  
m. Zagania,  
i. rubaSvili,  
v. ciciSvili 

sasoflo-sameur-
neo kulturaTa 
bioproduqtiulo-
bis intensifika-
cia niadagSi bune-
brivi ceoliTebi-
sa da mura naxSi-
ris Setanis gziT   

agraruli 
mecnierebis macne 

2015 

Tbilisi Ggadacemu-
lia 

dasabeWdad 

anotacia 
    literaturul wyaroebze dayrdnobiT statiaSi naCvenebia memcenareobaSi 
aratradiciuli bunebrivi resursebis, e.w. agronomiuli madnis gamoyenebis 
dadebiTi gavlena sasoflo-sameurneo kulturaTa mosavlianobis amaRlebisa da 
niadagis fizikur-qimiuri Tvisebebis gaumjobesebis mizniT. aseTi sasuqebi 
efeqtur kompleqsur dadebiT gavlenas axdenen niadagis Tvisebebze, reJimze da 
mTlianad “niadagi-mcenare” sistemaze. statiaSi naCvenebia ceoliTis, mura 
naxSirisa da niadagis safuZvelze momzadebuli substratebis gamoyenebis 
perspeqtiuloba testuri kulturis – qeris aRmocenebis magaliTze. mocemul 
samuSaoSi miRebuli Sedegebi dasaxuli problemis gadawyvetisken mimarTul 
damaimedebel winapirobad SeiZleba CaiTvalos. 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri,  
Jurnalis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 

 
6 

g. winwkalaZe,  
v. ciciSvili,  
b. keSelava,  
r. sxvitariZe, 
T. SaraSeniZe,  

saSen masalaTa 
danamatebad 
saqarTvelos 
bunebrivi 
ceoliTebis 

petre meliqiSvi-
lis fizikuri da 
organuli qimiis 
institutis Sro-
mebi, miZRvnili 

Tbilisi Ggv. 60-62. 
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m. burjanaZe gamoyenebis 
SesaZleblobebi         
/  

giorgi ciciSvi-
lis dabadebis 100 
wlisTavisadmi, 

2015w 
anotacia 

Seswavlilia saqarTvelos bunebrivi ceoliTebis – klinoptilolitis, 
mordenitis, filipsitis, analcimis, lomontitis da sqolecitis zegavlena saSeni 
masalebis (cementi, betoni) Tvisebebze. 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri,  
krebulis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

7 

g. winwkalaZe, 
T. korZaxia,  
S. meliqiZe,  
v. gvaxaria,  
p. winwkalaZe, m. 
zautaSvili, n. 
burkiaSvili 

qarTul arqiteq-
turaSi gamoyene-
bul qviSa-qvasa da 
ceoliTSemcvel 
tufebze moqmedi 
ekologiuri 
faqtorebi 
 

petre meliqiSvi-
lis fizikuri da 
organuli qimiis 
institutis Sro-
mebi, miZRvnili 
giorgi ciciSvi-

lis dabadebis 100 
wlisTavi-sadmi, 

2015w 

Tbilisi gv. 152-155. 

anotacia 
mocemuli da sistematizirebulia qviSa-qviTa da ceoliTSemcveli tufiT nageb 
qarTul arqiteqturis Zeglebze moqmedi ekologiuri faqtorebi. 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri,  
krebulis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

8 

g. winwkalaZe,  
v. ciciSvili,  
b. keSelava,  
r. sxvitariZe, 
T. SaraSeniZe,  
m. burjanaZe,  
S. verulava 

cement-betonis 
teqnologiaSi 
saqarTvelos 
bunebrivi ceoli-
Tebis  gamoyenebis 
SesaZleblobebi   

saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuli 

akademiis macne, 
qimiis seria 

2015 

Tbilisi Ggadacemu-
lia 

dasabeWdad 

anotacia 
Seswavlilia saqarTvelos bunebrivi ceoliTebis – sqoleciti, analcimi, 
mordeniti, filifsiti, lomontiti, klinoptililiti – qimiuri Semadgenloba da 
ceoliTuri fazis Semcveloba. naCvenebia, rom cementebSi maTi danamatebis saxiT 
Setana aumjobesebs mis xarisxs. am mxriv gansakuTrebiT efeqturi gamodga 
ceoliTi klinoptililiti. 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri,  
Jurnalis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

9 

a. faSaevi,  
o.davaraSvili, 
m.enuqaSvili, 
z.axvlediani, 
r.guliaevi, 
l.biCkova, 
m.Zagania, 
v.zlomanovi 

tyvia  selenidis  
daZabuli  epitaq-
sialuri  fenebis  
optikuri StanTq-                         
mis  speqtrebis  
modelireba   

saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuli 

akademiis macne, 
qimiis seria 

2015, t. 41, #1-2. 

Tbilisi gv. 69-75.       
 

anotacia 
naSromSi mcdelobaa eqsperimentul monacemebze dayrdnobiT  energetikuli 
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speqtris da denis gamtarTa ganbnevis parametrebis: fermis donis, akrZaluli 
zonis siganis da denis gamtaTa Zvradobis modelirebis da maTi gavlenis 
Seswavla optikuri STanTqmis speqtrebis xasiaTze (fenis sisqiT <200 nm). 
STanTqmis speqtrebi agebulia eqsperimentuli transmisiis speqtrebze dayrdnobiT 
da Tanmimdevruli gansazRvriT arekvlis amplitudiT da STanTqmis 
koeficientebis gansazRvriT (fabri-peros interferometris modeli). STanTqmis 
koeficientebis kvadratebis eqstrapolaciis analizma SesaZlebeli gaxada 
gamoevlina daZabul fenebSi akrZaluli zonis sigane da  damatebiTi STanTqma 
kidis STanTqmisa da denis gamtareblebze STanTqmis Soris. aRmoCnda, rom 
damatebiTi STanTqmis done ≤200nm  sisqis fenebSi uaxlovdeba  mis sidides ~ 1mkm 
sisqis fenebSi. es niSnavs, rom damatebiTi STanTqma fenis sisqis Semcirebisas ar 
aris damokidebuli fenebis mzard defeqtianobaze, rogorc es vlindeba denis 
gamtarTa Zvradobis Semcirebisas  erTi rigiT, rodesac fenis sisqe mcirdeba 
1mkm-dan 180 nm-mde. 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri,  
Jurnalis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

10 

a.  faSaevi, 
o.davaraSvili, 
m. enuqaSvili, 
l. biCkova,  
r.guliaevi, 
m.Zagania, 
v.zlomanovi 

IV-VI naxevargam-
taruli nanofene-
bis optikuri tran-
smisiis da StanT-
qmis speqtrebis 
specifika   
 

saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuli  

akademiis macne, 
qimiis seria 
2015, t. 41, #3.  

Tbilisi gv.204-209. 

anotacia 
tyvia selenidis nanofenebis optikuri transmisiis da STanTqmis speqtrebis 
Seswavlisas da gaanalizebisas naSromSi aRmoCenilia axali specifiuri 
Taviseburebani. gamoikveTa: transmisiis done amgvar fenebis speqtrebSi moiTxovs 
SesamCnev koreqtirebas imisaTvis, rom – d.g.. iyos dadebiTi mTel speqtrze da 
maTi mniSvneloba maRal energiebisas Seesabamebodes speqtris wanacvlebas 
nanofenebSi. STanTqmis koeficientebis kvadratebis eqstra-polacia maRal 
energiebze da damatebiTi STanTqmis farTo maqsimumi gana-pirobeben  akrZaluli 
zonis siganis cvalebadobas. damatebiTi STanTqmis koeficientebis maRali 
mniSvneloba ganpirobebulia gabnevis patara droebiT denis gamtarTa 
gadasvlebisas defeqtis donidan daSvebuli zonis fskerze an daSvebuli zonis 
fskeridan zonis sxva Stoze. 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri,  
Jurnalis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 
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a.  faSaevi,  
o. davaraSvili, 
m. enuqaSvili, 
l. biCkova,  
r.guliaevi, 
m.Zagania, 
v.zlomanovi  

IV-VI mravalkompo-
nentiani myari 
xsnarebis safuZ-
velze Seqmnili iw 
lazerebis zRvru-
li denis da 
gamosxivebis simZ-
lavres Sesaxeb 

saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuli  

akademiis macne, 
qimiis seria.  
2015, t. 41, #4  

Tbilisi Ggadacemu-
lia 

dasabeWdad 

anotacia 
sakiTxi maRali zRvruli denebis Sesaxeb i.w. lazerebSi Seqmnil AIVBVI 
naxevargamtaruli heterostruqturebis Tanmxvedri kristaluri mesris pa-
rametrebiT (PbSe – PbSnSeTe  safuZvelze) epitaqsiis 500-600°C temperaturaze didi 
xnis ganmavlobaSi rCeboda gaurkveveli. miTumetes rom maTi gamosxi-vebis 
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simZlavre ufro maRali iyo vidre homolazerebSi. kvlevebma gviCvena, rom 
teluris da kalas difuziis gamo lazerebis aqtiur ubanSi heterosa-zRvris 
maxloblad iqmneba SeuTanxmlebobis nakveTi da daZabuloba maTSi uaxlovdeba 
drekadobis zRvars AIVBVI naxevargamtarebSi, amitom agreTve ik-lebs denis 
gamtarTa aragamosxiviTi rekombinaciis dro. aqtiuri ubnis le-girebisas 
manganumis minareviT drekaduli mdgomareobis zRvari maRldeba, zRvruli deni 
klebulobs da lazerebis samuSao temperatura izrdeba gamo-sxivebis simZlavris 
maRali donis SenarCunebiT. 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri,  
Jurnalis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 
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imeda 
rubaSvili, 
vladimer 
ciciSvili 

Tambaqos gamona-
bolqvSi aqrola-
di N-nitrozoami-
nebis raodenobri-
vi gansazRvra  
validirebuli 
qromato-masspeqt-
rometruli meTo-
dis gamoyenebiT da 
misi ganusarRvre-
lobis Sefaseba N-
nitrozomeTileTi
laminis magaliTze   

saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuli 

akademiis moambe 
2015, t. 9, # 1,  

Tbilisi gv.85-91 

 anotacia 

 

naSromSi aRwerilia SemuSavebuli, meTanolian sakvlev nimuSebSi  9 aqroladi N-
nitrozaminis raodenobrivi gansazRvris axali, efeqturi, mgrZnobiare da swrafi 
qromato-masspeqtrometruli meTodiT  N-nitrozomeTileTilaminis gansazRvra 
adgilobrivi warmoebis sigaretis Tambaqos gamonabolqvSi da misi 
ganusazRvrelobis Sefaseba.  sakvlev nimuSebSi N-nitrozomeTileTilaminis 
dadgenili raodenobebi meryeobs  meryeobs  108–124 ng 1 sigaretze 
gadaangariSebiT, rac Zalian maRalia da savaraudod gamowveuli unda iyos 
TambaqoSi nitratebisa da kupris maRali SemcvelobiT. 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri,  
Jurnalis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 
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i. rubaSvili,  
q. xarSilaZe,  
T. lomTaZe. 

Semogarsuli tab-
letebis warmoebis 
databletebis 
procesSi kritiku-
li wertilebis 
dadgena HACCP-is 
meTodiT    

Jurnali 
`jandacvis 
politika da 
menejmenti~.  
2015, #3. 

 

Tbilisi 7 

anotacia 
naSromSi Sefasebulia yvela mniSvnelovani riski, romlebic dakavSirebuli 
SeiZleba iyos  farmacevtuli produqtis  xarisxTan, pacientis usafrTxoebasTan 
mimarTebaSi Semogarsuli tabletebis  warmoebis teqnologiuri stadiasa da 
gamoyenebul sawyisi nedleulTan (aqtiuri farmacevtuli ingredienti, damxmare 
nivTierebebi). riskebis Sesafaseblad gamoyenebuli iqna riskebis Sefasebis 
HACCP-is meTodi. ganisazRvra riskebis kritikuloba, SemuSavebuli iqna 
kritikuli wertilebisa da riskebis kontrolis/Semcirebis RonisZiebebi. 

# avtori/ statiis saTauri,  Jurnalis gamocemis gverdebis 
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avtorebi dasaxeleba da 
nomeri 

adgili, 
gamomcemloba 

raodenoba 

 

 
14 

T. kuWuxiZe,  
n. jalaRonia,  
e. sanaia,  
v. gabunia,  
q.sarajiSvili, 
T. qorqia,  
r. Wedia 

meoradi aluminis-
agan ultradisper-
suli α-Al2O3 fxvni-
lebis miRebis meT-
odebis damuSaveba   

petre meliqiSvi-
lis fizikuri da 
organuli qimiis 
institutis Sro-
mebi, miZRvnili 
giorgi ciciSvi-

lis dabadebis 100 
wlisTavisadmi, 

2015w 

Tbilisi gv.95-104. 

anotacia 
α-Al2O3 –is dabaltemperaturuli sinTezi energodamzogi procesia da friad 
aqtualuria korundis keramikis warmoebis teqnologiis srulyofisaTvis. 
Seswavlilia meoradi aluminisagan miRebuli aluminis izopropilatisagan 
sinTezirebuli oqsohidroqsidebis dabaltemperaturuli trnsformaciis 
SesaZlebloba α-Al2O3-Si mcire raodenobiT iSviaTmiwaTa elementebis naerTebis, 
aseve sxva naerTebis (dopantebi) Tanaobisas. SemuSavebulia aluminis nitratis 
fuZeze ultradispersuli aluminis oqsidis miRebisa da misgan keramikuli 
nakeTobebis damzadebis teqnologia. 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri,  
Jurnalis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 

 

 
15 

T. kuWuxiZe,  
n. jalaRonia,  
m. mumlaZe,  
i. jiniyaSvili, 
T. qorqia,  
v. gabunia,  
r. Wedia 

α-Al2O3-is fxvnile-
bis miReba meoradi   
 
 

saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuli  

akademiis macne, 
qimiis seria 
2015, t.41, #3 

Tbilisi gv. 288-294 

anotacia 
naSromSi Seswavlilia meoradi aluminisagan aluminis izopropilatis, nitratisa 
da aluminis fxvnilis miReba da maTi Semdgomi transformacia α-Al2O3-Si. 
naCvenebia aluminis oqsohidroqsidebis dabaltemperaturuli transformaciis 
SesaZ¬leb¬loba α-Al2O3-Si mcire raodenobiT iSviaTmiwaTa elementebis naerTebis 
(aseve sxva do¬pan-tebis) Tanaobisas. α-Al2O3-is dabaltemperaturuli sinTezi 
energodamzogavi procesia da friad aqtualuria korundis keramikis warmoebis 
teqnologiis srulyofisaTvis.   

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri,  
Jurnalis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

      

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri,  
Jurnalis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 

 

 

 
16 
 

m. cicagi, 
 m. CxaiZe,  
a. xaCiZe, 
m.buzariaSvili, 
q. ebraliZe,  
c. ramiSvili, 
 v. ciciSvili 

mandarinis (Citrus 

Unshiu) kanidan 
eTerzeTebis, 
karotinoidebis da 
bioflavanoidebis 
safexurebrivi 
superkritikuli 

saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuli 
akademiis macne. 
qimiis seria. 
2015, t. 41, N3.  

Tbilisi, Ggv. 248-252. 



15 
 

 eqstraqcia. 
                                                                                                       

anotacia 
aRwerilia  agrosamrewvelo narCenidan-mandarinis qerqidan superkritikuli 
siTxeebiT  safexurebrivi eqstraqciis meTodi. pirvel etapze superkritikuli 
CO2-iT eqstragirdeba mandarinis zeTi, romlis ZiriTadi Semadgenelia d-limoneni 
(>90%); meore etapze 7% moc. acetonis danamatiani superkritikuli CO2-iT 
eqstragirdeba β-karotini; mesame etapze 5% moc. meTanolis danamatiani 
superkritikuli CO2-iT eqstragirdeba hesperidini. meTodi gamoyenebadia 
nebismieri sxva citrusis qerqis SemTxvevaSi. 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri,  
Jurnalis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

17 

n. dolaberiZe, 
v. ciciSvili 
n. mirZveli, 
m. niJaraZe, n. 
xazaraZe, 
z. amiriZe. 
 

kvebis produqtebis 
SesafuTi 
qaRaldis 
ceoliTuri 
Semavsebeli  
 

Kkrebuli 
“funqcionaluri 
daniSnulebis 

kvebis produqtebis 
warmoebis inovaci-
uri teqnologiebi” 

2015 w. 

q.quTaisi, 
akaki 
wereTlis 
saxelmwifo 
universitetis 
gamomcemloba 

G 
  gv. 30-33 

anotacia 
SemuSavebulia bunebrivi klinoptilolitis pirdapiri qimiuri modificirebis 
meqanizmi, dadgenilia mJaviT damuSavebis optimaluri pirobebi da Seqmnilia 
maRalsiliciumSemcveli ceoliTuri Semavseblis momzadebis modeli. miRebulia 
sxvadasxva sorbatis mimarT maRalSTanTqmiTunariani, maTeTrebeli Tvisebebis 
matarebeli ceoliTuri Semavsebeli (mikroforebiTa da gardamavali 
forebiT),romlis gamoyenebac rekomendebulia kvebis produqtebis SesafuTi 
qaRaldis warmoebisTvis. 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri,  
Jurnalis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

18 

n.dolaberiZe, 
v.ciciSvili, 
m.niJaraZe, 
n.mirZveli, 
q.ebraliZe 

vercxlisSemcveli 
antibaqteriuli 
sorbentis miReba 
da maTi zogierTi 
maxasiaTebeli p 

petre meliqiSvi-
lis fizikuri da 
organuli qimiis 
institutis Sro-
mebi, miZRvnili 
giorgi ciciSvi-

lis dabadebis 100 
wlisTavisadmi, 

2015w 

q.Tbilisi,   
Ggv. 41-44 

anotacia 
     saqarTvelos bunebrivi filipsitis safuZvelze ionmimocvlis meTodiT 
miRebulia antibaqteriuli sorbentebi, vercxlis sxvadasxva SemcvelobiT. 
 Q  qimiuri analizis Sedegebze dayrdnobiT, gamoTvlilia vercxlis ionebis 
Canacvlebis xarisxebi ceoliTis Sigakristalur struqturaSi. Ddadgenilia, rom 
maRalkoncentrirebuli vercxlis nitratis xsnariT damuSaveba amcirebs 
adsorbcias wylis orTqlis mimarT da xels uwyobs ceoliTis struqturaSi 
vercxlis ionebis dagrovebas, rac Sesabamisad ganapirobebs maTi gamoyenebis 
SesaZleblobas  medicinis Sesabamis dargebSi. 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri,  
Jurnalis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 
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n. dolaberiZe, 
v. ciciSvili,   
m. niJaraZe,  
n. mirZveli,  
n. xazaraZe, 
n.klarjeiSvili  

 

baqtericiduli 
ceoliTuri 
nanomasalebis 
momzadebis 
teqnologia 

Kkrebuli 
“funqcionaluri 
daniSnulebis 
kvebis produqtebis 
warmoebis 
inovaciuri 
teqnologiebi” 

2015 w. 

q.quTaisi, 
akaki 
wereTlis 
saxelmwifo 
universitetis 
gamomcemloba 

Ggv. 393-395 

anotacia 
ganxilulia samedicino preparatis aqtiuri komponentis, maRali sisufTavis 
wvrildispersuli ceoliTuri sorbentis momzadebis teqnologia. msgavsi 
ceoliTuri sorbenti Seqmnilia saqarTvelos bunebrivi filipsitSemcveli qanis 
qimiuri modificirebis gziT da iTvaliswinebs ceoliTis sorbciul-
detoqsikaciuri da liTonis kationis (Zn2+) antibaqteriuli da antivirusuli 
Tvisebebis Serwymas. nanoganzomilebiani ceoliTuri kristalebis miRebis 
aRniSnuli meTodis gamoyenebis sferod rekomendebulia farmakoqimiuri warmoeba. 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri,  
Jurnalis/krebuli
s dasaxeleba da 

nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

20 

n. dolaberiZe,  
v. ciciSvili,   
m. niJaraZe,  
n. mirZveli,  
m. aleliSvili 

wvrildispersuli 
ceoliTuri 
masalebis 
kristalizaciis 
procesis 
Seswavla,    

Jurnali GEN #1 
(vol.73), 2015 

TECHINFORMI 

Tbilisi, 
teqinformi, 
Tbilisi. 

Ggv. 93-95 

anotacia 
    Seswavlilia hidroTermuli kristalizaciis procesi sistemaSi-ceoliTuri 
qani (AG) da mamineralizebadi agenti (NaOH).  
    dadgenilia kristalizaciis procesis kanonzomierebani, romlis  
safuZvelzec SemuSavebulia wvrildispersuli foJazitis tipis ceoliTis 
miRebis  axali meTodi. 
    gansazRvrulia kristalizaciis procesis parametrebi.    

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri,  
Jurnalis/krebuli
s dasaxeleba da 

nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

21 

Н.Долаберидзе, 

В.Цицишвили, 

М.Суладзе, 

Н.Мирдзели. 
n.dolaberiZe, 
v.ciciSvili, 
m.sulaZe, 
n.mirZveli 

Цеолиты-объекты 

исследования, 

проведенных в Грузии 

кандидатских и 

докторских 

диссертаций. 
ceoliTebi-
saqarTveloSi 
Sesrulebuli 
sakandidato da 
sadoqtoro 
disertaciebis 
kvlevis obieqtebi. 

petre meliqiSvi-
lis fizikuri da 
organuli qimiis 
institutis Sro-
mebi, miZRvnili 
giorgi ciciSvi-
lis dabadebis 100 
wlisTavisadmi, 
2015w 

q.Tbilisi,   
с.189-194 

anotacia 
warmodgenilia, saqarTveloSi Sesrulebuli sakandidato da sadoqtoro 
disertaciebis mokle mimoxilva, romelTa kvlevis obieqtebi ceoliTebia.  
sadisertacio samuSaoebi ZiriTadad miZRvnilia ceoliTebis gamovlenisadmi, 



17 
 

ceoliTebis sinTezis, modificirebis, fizikur-qimiuri Tvisebebis kvlevis da 
mravalmxrivi gamoyenebisadmi. 
    naCvenebia qarTveli mecnierebis didi wvlili da damsaxureba ceoliTebis 
geologia-mineralogiisa da qimiis ganviTarebaSi. aRniSnulia, ceoliTebis 
kvlevis dargSi Sesrulebuli disertaciebis mimarTulebebi. Mmocemulia 
statistikuri monacemebi, romelic aRwers qarTveli mecnierebis uSualo 
monawileobiT da xelmZRvanelobiT Sesrulebuli disertaciebis dinamikas wlebis 
mixedviT. 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri,  
Jurnalis/krebuli
s dasaxeleba da 

nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

22 

რ. ჭედია,  
თ. კუჭუხიძე,  
ნ. ჯალაღონია,  
თ. არჩუაძე,  
ქ. სარაჯიშვილი, 

გ. ქვარცხავა  

-ალუმინის 

ოქსიდის ფხვხნილო-

ვანი კომპოზიტების 

კონსოლიდაცია 

მაღალტემპერატუ-

რულ ვაკუუმურ 

ღუმელში ცხელი 

დაწნეხვის მეთოდით  
ალუმინისაგან,  

საქართველოს 

მეცნიერებათა 

ეროვნული 

აკადემიის მაცნე, 

ქიმიის სერია 
ტ.41, №3 

თბილისი 9 

anotacia 

OXY-GON ღუმელის გამოყენებით მიღებულია სხვადასხვა ტიპის მატრიცული კერამიკული 

კომპოზიტები  (α-Al2O3-MgO, α-Al2O3-Y2O3-MgO, α-Al2O3-SiC-Y2O3-MgO და სხვ.). ფხვნილების 

კონსოლიდაცია ჩატარდა 1600oC-ზე (1 სთ, წნევა-500 კგ/სმ2). მიღებული კორუნდის 

კერამიკული ნააკეთობები, რომლებიც ხასიათდებიან მაღალი სისალითა და ბზარმედეგობით, 

ღია ფორიანობის არ არსებობით,  კოროზიული მედეგობით. მათი სიმკვრივე თეორიულის  

99,5-99,6% აღწევს. 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri,  
Jurnalis/krebuli
s dasaxeleba da 

nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

23 

გ. ბოკუჩავა,  
თ. კუჭუხიძე,  
ნ. ჯალაღონია,  
ე. სანაია,  
რ. ჭედია  

 

სხვადასხვა ტიპის 

კომპოზიციური 

მასალების მიღება 

მაღალტემპერატუ-

რულ ვაკუუმურ 

ღუმელში  (Obtaining 

of Different Types of 

Composite  Materials 

by  High Temperature 

Vacuum  Furnace 

(OXY-GON)”) 

საერთაშორისო 

კონფერენცია 

„არაორგანული 

მასალთმცოდნეობის 

და თანამედროვე 

ტექნოლოგიების“   

მოხსენებათა 

კრებული 
№2 

თბილისი 6 

anotacia 

ნაშრომში განსაკუთრებული ყურადღება ენიჭება ნანოტექნოლოგიების გამოყენებას, 

ნანოფხვნილებისა და ნანოსტრუქტურული მასალების მიღებას. ფხვნილოვანი კომპოზიტების 

კონსოლიდაცია მაღალი წნევის ქვეშ  საშუალებას იძლევა მივიღოთ თეორიული სიმკვრივის 

მქონე მასალები. დამუშავებული იქნა ოქსიდური და არაოქსიდური ნაერთებიდან (Al2O3-MgO, 

Al2O3-ZrO2-Y2O3, Al2O3-ZrO2-MgO, Al2O3-SiC, MgB2, MgB2-B4C, MgB2- SiC, WC-Co, TiC-Ni, Mo2C-
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Co) სხვადასხვა ფუნქციური დანიშნულების მქონე მასალების მიღების ტექნოლოგია  

მაღალტემპერატურულ ვაკუუმური ღუმელის (OXY-GON) გამოყენებით. 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri,  
Jurnalis/krebuli
s dasaxeleba da 

nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

24 

თ. კუჭუხიძე,  
ზ. ფაჩულია,  
ნ. ჯალაღონია,  
გ. ქვარცხავა,  
ო. ლეკაშვილი,  
რ. ჭედია  

 

ფხვნილოვანი 

კომპოზიტები 

მატრიცული კომპო-

ზიტებისათვის 
(Powdery Composites 

for Matrix Ceramics) 

 

საერთაშორისო 

კონფერენცია 

„მოწინავე მასალები 

და  ტექნოლოგიების“ 

მოხსენებათა 

კრებული 
№1 

თბილისი 5 

anotacia 

მოცემულ ნაშრომში  შესწავლილია  ოქსიდური მატრიცული (Al2O3, ZrO2) ფხვნილოვანი 

კომპოზიტების მიღება, რომლებიც შეიცავენ სხვადასხვა ტიპის გამაძლიერებელ  

კომპონენტებს, როგირცაა ოქსიდები, კარბიდები, ოქსინიტრიდები და სხვ. ფხვნილოვანი 

კომპოზიტების მისაღებად გამოყენებულ იქნა ზოლ–გელ მეთოდი, თვითგანვითარებადი 

ჟანგვა–აღდგენის, კომპონენტების ერთდროული  სინთეზისა და მექანოქიმიური მეთოდები. 

მიღებულია გრაფენის ოქსიდის (0.5–2%) შემცველი დასაწნეხი ფხვნილოვანი კომპოზიტები 

ალუმინის ოქსიდის ფუძეზე. შესწავლილია ალუმინის მეტასტაბილური ოქსოჰიდროქსიდების  

დაბალტემპერატურული ტრანსფორმაცია სხვადასხვა დოპანტებისა და გამაძლიერებელი 

კომპონენტების თანაობისას. 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri,  
Jurnalis/krebuli
s dasaxeleba da 

nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

25 

ა. გაჩეჩილაძე,  
ბ. მარგიევი,  
რ. ჭედია,  
ა. ოკლეი,  
ლ. ჩხარტიშვილი, 

ო. ცაგარეიშვილი 

ახალი ნანოშენადნო-

ბები ფოლადის 

მოდიფიცირებისა-

თვის 
(New nanoalloys for 

modifying the steel)  

 

 

საერთაშორისო 

კონფერენცია 

„არაორგანული 

მასალთმცოდნეობის 

და თანამედროვე 

ტექნოლოგიების“   

მოხსენებათა 

კრებული 
№2 

თბილისი 4 

anotacia 

დამუშავებულია ფხვნილოვანი ნანოლიგატურების მიღების მეთოდები, რომლებიც შეიცავენ 

56-82% მას. Fe, 9-10% Co (Ni, Mo) და 9-11% Al2O3. რენდგენოფაზური ანალიზით დადგენილია 

რომ ფხვნილთა ნაწილაკის ზომები 30-90 ნმ-ის ფარგლებშია და კომპონენტები თანაბრადაა 

გადანაწილებული ლიგატების მასაში. 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri,  
Jurnalis/krebuli
s dasaxeleba da 

nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

26 

ა. გაჩეჩილაძე,  
ბ. მარგიევი,  
რ. ჭედია,  
ა. ოკლეი,  
ლ. ჩხარტიშვილი, 

ბორის შემცველი 

ნანოკრისტალური 

შენადნობების მიღება 
 

Nano Studies 2015, 12. Tbilisi 205-208. 
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 ო. ცაგარეიშვილი 
 anotacia 

 

დამუშავებულია ფხვნილოვანი ნანოლიგატურების მიღების მეთოდები, რომლებიც შეიცავენ 

56-82% მას. Fe, 9-10% Co (Ni, Mo) და 9-11% Al2O3. რენდგენოფაზური ანალიზით დადგენილია 

რომ ფხვნილთა ნაწილაკის ზომები 30-90 ნმ-ის ფარგლებშია და კომპონენტები თანაბრადაა 

გადანაწილებული ლიგატების მასაში. 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri,  
Jurnalis/krebuli
s dasaxeleba da 

nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

27 

ე. სანაია,  
გ. ბოკუჩავა,  
რ. ჭედია 

 

 

 

მაგნიუმის 

დიბორიდის  სინ-

თეზი და კონსოლი-

დაცია 
(Synthesis and 

Consolidation of 

Superconductor 

Magnesium Diboride) 

საერთაშორისო 

კონფერენცია 

„მოწინავე მასალები 

და  ტექნოლოგიების“ 

მოხსენებათა 

კრებული 
№1 

თბილისი 5 

anotacia 

ზეგამტარი მაგნიუმის ბორიდის მასიური ნიმუშები 50-52 მმ დიამეტრით მიღებულ იქნა 

მაგნიუმისა და ამორფული ბორის ფხვნილების ურთიერთქმედებით ინდუქციურ ღუმელში 

ცხელი დაწნეხვისა და ნაპერწკლოვანი-პლაზმური  სინთეზის მეთოდით ტემპერატურის 

თანდათანობით მომატებით 10500C-მდე. დიდი დიამეტრის ნიმუშების მიღება 

დაკავშირებულია  მთელ რიგ პრობლემებთან: იზრდება ფორიანობა,  მიღებული ნიმუშების 40-

45%-ში წარმოიქმნება მაკრობზარები და  ზოგ შემთხვევაში   იმსხვრევა. ოპტიმალური 

ნიმუშები მიღებულ იქნა ინდუქციურ ღუმელში, როდესაც სინთეზისა და  კონსოლიდაციის 

ტემპერატურა 10500C აღწევს (80-85 წთ), ხოლო წნევა  5 ტონაა. ნიმუშების ზეგამტარული 

გადასვლის ტემპერატურა (Tc) 38.5- 39K აღწევს. 
 

2) ucxoeTSi 

krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 

l. eprikaSvili,  
T. korZaxia,  
T. andronikaSvili 

ceoliTebi  organu-
li siTxeebis uni-
kaluri gamSrobebi 

LAP LAMBERT 

Academic Publishing 
91  

anotacia 
wignSi moyvanilia organuli siTxeebis gaSrobis praqtikaSi gamoyenebuli 
sinTezuri da bunebrivi ceoliTebis ZiriTadi fizikur-qimiuri maCveneblebi. 
naCvenebia zemoT aRniSnul procesebSi sedimentaciuri warmoSobis bunebrivi 
ceoliTebis gamoyenebis didi SesaZleblobebi. wignSi mniSvnelovani adgili 
uWiravs am mineralebis sawarmoo sabadoebis daxasiaTebas  rogorc 
saqarTveloSi, aseve msoflio masStabiT. Mmoyvanilia sxvadasxva warmoSobis 
organuli siTxeebis gaSrobaSi am wvrilforovani masalebis efeqturi 
gamoyenebis mravalricxovani magaliTi. wigni gankuTvnilia mecnierebisa da 
inJiner-teqnikuri muSakebisaTvis, qimiuri, navTobqimiuri, airgadamamuSavebeli da 
warmoebis sxva dargis specialbisaTvis. igi did daxmarebas gauwevs am 
sakiTxebiT dainteresebuli qimiur-teqnologiuri da navTobqimiuri umaRlesi 
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saswavleblebis profesor-maswavleblebs, doqtorantebsa da studentebs. 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

 
 
2 

Levan Chkhartishvili, 

Lina Sartinska,  

Tsiuri Ramishvili 

Advanced 

Environmental 

Analysis. Applications 

of Nanomaterials.  

Ed-s: 

 Chaudhery Hussain 

and Boris Kharisov 

 
garemosdacviTi 
Tanamedrove 
analizi. 
nanomasalebis 
gamoyeneba. 

The Royal Society of 

Chemistry (RSC). 

2016  

9781782621447 | 2016| 

 

Thomas Graham 

House Science Park | 

Milton Road | 

Cambridge | CB4 0WF 

| UK 

www.rsc.org 

 
 

25 gv. 
 
 

anotacia 
mowodebulia Teoriuli modeli nano boris nitridis hidrofoburi zedapiriT 
wyalxsnarebidan organul damabinZurebelTa seleqturi adsorbciis Sesaxeb. 
Nnano boris nitridi SeiZleba warmatebiT iyos gamoyenebuli  
navTobproduqtebiT dabiZurebuli zRvis wylis gasawmendad. 

 

 statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri,  
Jurnalis 

 dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 

 

 

 

 
1 
 

i. rubaSvili,  
T. korZaxia  

Tambaqos gamona-
bolqvSi zogierTi 
aqroladi N nit-
rozaminis raode-
nobrivi Sefaseba 
qromatomaspeqtro-
metriis meTodiT  
  

aziuri qimiis 
Jurnali t.27, #10 

indoeTi, 
www.asianjournal

ofchemistry.co.in 

gv. 1-7 

anotacia 
     naSromSi mocemulia Tambaqos gamonabolqvSi 9 aqroladi N-nitrozaminis 
raodenobrivi gansazRvris axali, efeqturi, mgrZnobiare da swrafi qromato-
masspeqtrometruli meTodis SemuSaveba da validacia. Seswavlilia meTodis 
validaciis Semdegi parametrebi: sistemis vargisobis Semowmeba, ganmeorebadoba, 
sworxazovneba-diapazoni, standartuli nimuSis xnsarebis stabiluroba, 
aRmoCenisa da raodenobrivi gansazRvris zRvrebi. aRniSnuli meTodi 
SesaZlebelia gamoyenebuli iqnes xarisxis kontrolisa da eqspertizis 
laboratoriebSi aqroladi N-nitrozaminebis raodenobrivi rutinuli 
gansazRvrisaTvis.   

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri,  
Jurnalis/krebul
is dasaxeleba da 

nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

2 
a.faSaevi, 
o.davaraSvili, 

tyvia selenidis 
nanofenebis 

masalaTmcodne- 
oba da teqnika 

inglisi 
www.iopscience.i

gv. 1-6 



21 
 

m.enuqaSvili,  . 
z. axvlediani, 
r. guliaevi, 
m.Zagania,  

parametrebis 
variaciebi maTi  
teqnologiis 
cvlilebiT /  

2015, 77,  012017 
 

op.org 

A anotacia 
iw fotodeteqtorebis Sesaqmnelad daZabuli PbSe fenebis safuZvelze miRe-buli  
molekuluri epitaqsiis `cxeli kedliT~ meTodiT Catarebulia op-timizacia, 
kerZod, maRali deformaciis misaRebad fenebSi aseve maRali sis-qeebiT. 
optimaluri sisqeebis diapazonSi 50-80nm realizirebulia defor-maciebi 1•10-2 
doneze  tangencialuri mesris parametrebis, deformaciebis da 
rentgenodifraqciuli xazebis  naxevarsiganis gamokvlevebis Sedegad. akrZaluli 
zonis sigane daZabul fenebSi 300K temperaturaze izrdeba aradaZabul fenebTan 
SedarebiT. 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri,  
Jurnalis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 

 

 
3 

a.faSaevi, 
o.davaraSvili, 
m.enuqaSvili, 
z.axvlediani, 
l.biCkova, 
m.Zagania, 
v.zlomanovi. 

tyvia teluridis 
da tyvia seleni-
dis epitaqsialuri 
fenebis STanTqmis 
speqtrebis anali-
zi.  

sainJinro da 
inovaciuri 

teqnologiebis 
saeTaSoriso 

Jurnali 
(IJEIT)2015, 4, 1, 

aSS 

www.ijert.org 
gv.193-198 

 
 

anotacia 
    optikuri transmisiis speqtrebis damuSavebisas PbTe da PbSe epitaqsialur 
fenebSi (gazrdilT BaF2 (111) da NaCl (100)  safenebze molekuluri epitaqsiis 
`cxeli kedliT~ meTodiT) dadgenilia gardatexis maCvenebeli, arekvlis da 
STanTqmis koeficientebi. denis gamtarTa koncentracia fenebSi icvleboda 1018 – 
1019sm-3  farglebSi. ganxorcielebulia  STanTqmis  speqtrebis analizi da 
STanTqmis koeficientebis kvadratebis eqstrapolaciis Sedegad dadgenilia 
akrZaluli zonis sigane 
    SromaSi gansakuTrebuli yuradReba eqceva denis gamtarTa maRali koncent-
raciis gavlenas gardatexis maCveneblis dispersiaze, denis gamtarTa STan-Tqmaze 
da maT gadagvarebaze. akrZaluli zonis koreqtuli mniSvnelobis dadgena 
ganxorcielda STanTqmis koeficientis gadayvaniT aragadagvarebul 
mdgomareobaSi. PbSe  fenebSi fundamentur STanTqmas da denis gamtarebze 
STanTqmas  Soris optikur speqtrSi aRmoCenilia damatebiTi STanTqma. xolo 
PbTe fenebSi  ufro dabali koncentraciiT damatebiTi STanTqma gamovlinda 
transmisiis speqtris modelirebiT nulovani  STanTqmisas. 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri,  
Jurnalis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

4 

i.rubaSvili, 
n.qaruxniSvili, 
k.loria, 
n.dvali 

Cleaning validation 

for estimation of 

active ingredients’re-

sidues of vicazid 

uncoated tablets (pyr-

antel 100 mg/meben-

dazole 150 mg) on 

surfaces of pharma-

International Journal 

of Pharmacy and 

Pharmaceutical 

Sciences. 2015, 7 (6) 

indoeTi 
aSS-s 

erToblivi 
gamocema 

Ggv.158-164 
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ceutical manufactu-

ring equipment using 

swab sampling and 

HPLC method /   
anotacia 

naSromSi mocemulia vikazidis Semougarsavi tabletebis warmoebis Semdeg 
danadgaris zedapirebze pirantelisa da mebendazolis narCenebis sinjis aRebisa 
da raodenobrivi Sefasebis maRalefeqturi siTxuri qromatografuli meTodis 
SemuSaveba-validacia. es meTodi aRniSnuli produqtis warmoebis Semdeg 
Sefasdes danadgarebis zedapirebis dasufTavebis  efeqturoba da dasamzadebeli 
Semdgomi farmacevtuli produqtis jvaredini kontaminaciis safrTxisgan 
Tavidan acilebis saSualebas iZleva. meTodi SesaZlebelia gamoyenebuli iqnes 
farmacevtul industriaSi msgavsi preparatis warmoebis procesSi an/da aqtiuri 
nivTierebebis - pirantelisa da mebendazolis narCenebis rutinuli sakontrolo 
analizebis Casatareblad dasufTavebis validaciisTvis. 

# avtori/ avtorebi statiis saTauri,  
Jurnalis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

5 

T. yalabegiSvili, 
i. murusiZe,  
d. frangiSvili, 
l. kvaWaZe,  
e. kirkesali,  
a. rCeuliSvili, 
e. ginturi,  
m. janjalia,  
g. cercvaZe,  
v. gabunia,  
m. frontasieva, 
i. zinikovskaia, 
s. pavlovi 

sulfolobus 
islandikusis 
biomasidan 
sinTezirebuli 
vercxlis 
nanonawilakebis 
miRebis 
teqnologia /   

Advansed Science, 

Engineering and 

Medicine 2015, 
t. 7 

USA gv. 1-8 

anotacia 
pirvelad iqna naCvenebi vercxlis nanonawilakebis miRebis SesaZlebloba 
Sulfolobus islandikus LAL14/1 StamiT vercxlis nitratis wyalxsnarTan 
urTierTqmedebisas. 

# avtori/ avtorebi statiis saTauri,  
Jurnalis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

6 

T. kuWuxiZe,  
n. jalaRonia,  
v. gabunia,  
z. faCulia,  
r. Wedia.  

aluminis arasta-
biluri oqsohid-
roqsidebis garda-
qmna ultradis-
persul α-Al2O3-Si 
sxvadasxva dopan-
tis Tanaobisas /  

World Academy of 

Science, Engineering 

and Technology  
2015, t.9 

parizi, 
safrangeTi, 
www.scholar.wa

set.org/1999.0/10

002637 

gv.1203-1207 

anotacia 
naSromSi Seswavlilia meoradi aluminisagan aluminis izopropilatis, 
nitratisa da aluminis fxvnilis miReba da maTi Semdgomi transformacia α-Al2O3-

Si. naCvenebia aluminis oqsohidroqsidebis dabaltemperaturuli transformaciis 
SesaZlebloba α-Al2O3-Si mcire raodenobiT iSviaTmiwaTa elementebis naerTebis 
(aseve sxva dopantebis) Tanaobisas. α-Al2O3-is dabaltemperaturuli sinTezi 
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energodamzogavi procesia da friad aqtualuria korundis keramikis warmoebis 
teqnologiis srulyofisaTvis. 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri,  
Jurnalis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

7 

Tsiuri M. 

Ramishvili*[a], 

Vladimer G. 

Tsitsishvili*[a], Nino 

G. Kokiashvili[b], 
 Vakhtang 

M.Gabunya[a], Natia 

M. Inanashvili[c] 
 

Acid forms of natural 

zeolites-clinoptilolite 

and heulandite, eco-

friendly catalysts for 

synthesis of aspirin by 

solvent-free 

esterification 
klinoptilolitis 
da heilanditis 
mJavuri formebi –
esterifikaciis 
ekologiuri 
katalizatorebi 
aspirinis 
ugamxsnelod 
sinTezSi 

Green Chemistry RSC 
Thomas Graham 

House, 

Cambridge, UK 
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Aანოტაცია 
Seswavlilia salicilis mJavis ZmarmJavas anhidridiT esterifikacia aspirinSi 
mJaviT modificirebul saqarTvelos bunebriv ceoliTur katalizatorebze: 
klinoptilolitze (CL ) Zegvis sabadodan da heilanditebze – HEU da 
monomineralur heilanditze HEU-M E–Uaxalcixis sabadodan; gravimetruli, UV- 
da  FTIR-speqtroskopuli da mJavurobis gansazRvris indikatoruli meTodebiT 
naCvenebia, rom aspirinis gamosavlianoba katalizatorebis  Zlieri mJavuri 
centrebis raodenobis simbaturad icvleba rigSi: H-CL (Si /AI = 10.36)> H-HEU (Si /AI = 
5.35) ≥ H-HEU-M (Si /AI = 4.11); Haspirinis saukeTeso gamosavlianoba (92.2%) miiReba 
katalizatorze H H-CL (Si /AI = 10.36) 80 0C –ze; heilanditebze es sidide aris 
daaxloebiT 75%. aRniSnul mwvane katalizatorebs Tavisi siiafis, maRali 
aqtiurobis, reciklurobis SesaZleblobis gamo sruliad SeuZlia Caanacvlos 
sawarmoo homogenuri, garemosTvis uaRresad mavne katalizatorebi: H H2SO4, H3PO4 
da adre, ucxoel mecnierTa mier  mowodebuli sinTezuri ceoliTuri, oqsiduri 
da sxva katalizatorebi 

 

samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 

გ. ბოკუჩავა,  
თ. კუჭუხიძე,  
ნ. ჯალაღონია,  
ე. სანაია,  
რ. ჭედია 

სხვადასხვა ტიპის კომპოზი-

ციური მასალების მიღება 

მაღალტემპერატურულ ვაკუ-

უმურ ღუმელში  (Obtaining of 

Different Types of Composite  

Materials by  High Temperature 

Vacuum  Furnace (OXY-GON)”) 

20-24 აპრილი, 2015წ, 
თბილისი, საქართველო 

 

moxsenebis anotacia 
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ნაშრომში განსაკუთრებული ყურადღება ენიჭება ნანოტექნოლოგიების გამოყენებას, 

ნანოფხვნილებისა და ნანოსტრუქტურული მასალების მიღებას. ფხვნილოვანი 

კომპოზიტების კონსოლიდაცია მაღალი წნევის ქვეშ  საშუალებას იძლევა მივიღოთ 

თეორიული სიმკვრივის მქონე მასალები. დამუშავებული იქნა ოქსიდური და არაოქსიდური 

ნაერთებიდან (Al2O3-MgO, Al2O3-ZrO2-Y2O3, Al2O3-ZrO2-MgO, Al2O3-SiC, MgB2, MgB2-B4C, 

MgB2- SiC, WC-Co, TiC-Ni, Mo2C-Co) სხვადასხვა ფუნქციური დანიშნულების მქონე 

მასალების მიღების ტექნოლოგია  მაღალტემპერატურულ ვაკუუმური ღუმელის (OXY-GON) 

გამოყენებით. 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

2 

ნ. ჯალაღონია,  
თ. კუჭუხიძე,  
თ. ქორქია,    
ქ. სარაჯიშვილი,  
გ. ქვარცხავა,  
რ. ჭედია  

ორგანული–არაორგანული 

კომპოზიტები ნანო ნულვა 

ლენტიანი რკინის ბაზაზე 
(Organic-inorganic Composites 

Based on Nano Zero-valent Iron) 

-4 ივლისი, 2015წ, 

ბათუმი, საქართველო 

moxsenebis anotacia 
ნაშრომში წარმოდგენილია ნანო ნულვალენტიანი რკინის იმობილიზაციის მეთოდები ისეთ 

ბიოპოლიმერებში, როგორიცაა, კარბოქსილმეთილცელულოზა, დიეთილამინოეთილ-

ცელულოზა, კრისტალური ცელულოზა და სხვადასხვა მეცანრეების მერქნები. 

იმობილიზებული Fe+3 და Fe+2 იონები აღდგენილ იქნა ქიმიური რეაგნეტებისა  (ნატრიუმის 

ბორჰიდრიდი) და მეცნარეული ექსტრაქტების გამოყენებით. 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

3 

თ. კუჭუხიძე,  
ნ. ჯალაღონია,  
თ. არჩუაძე,  
გ. ქვარცახავა,  
რ. ჭედია  

კორუნდის კერამიკის მიღების 

ზოგიერთი საკითხები 
(Some  Issues of Obtaining 

corundum Ceramics) 
 

1-4 ივლისი, 2015წ, 
ბათუმი, საქართველო 

 

moxsenebis anotacia 
ულტრადისპერსული ფხვნილების, პოლივინილის სპირტის, პოლიეთილენგლიკოლის (PEG 

600-15000), მოდიფიცირებული პოლიაკრილის მჟავის (Sokalan-10), ოლეინის მჟავის და 

სხვათა გამოყენებით მიღებულ იქნა α-Al2O3–ის მდგრადი სუსპენზია. ცივად დაწნეხვის 

მეთოდით დამზადებულ იქნა კერამიკული კომპოზიტი. შესწავლილ  იქნა მისი ფიზიკურ–

მექანიკური მახასიათებლები. 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
4 

ნ. ჯალაღონია,  
თ. კუჭუხიძე,  
მ. ქადარია,  
ე. სანაია,  
ი. ჯინიყაშვილი,  
რ. ჭედია  

ალუმინორგანული ნაერთე-

ბით მოდიფიცირებული 

გრაფენის შემცველი ფხვნი-

ლოვანი კომპოზიტები 
(Powdery Composites Containing 

of Graphene  Modified 

Alumoorganic Compouds) 

16-18 ივლისი, 2015წ, 

თბილისი, საქართველო 

moxsenebis anotacia 
ულტრადისპერსული α-Al2O3 მიღებულ იქნა ალუმინის ფხვნილის სონირებით  800C–ზე 

ტუტე არეში და წარმოქმნილი გელის შემდგომი გამოწვით 800-12000C–ზე. ჰამერის 
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მეთოდით მიღებული გრაფენის ოქსიდისა და  α-Al2O3 გამოყენებით დამზადებულ იქნა 

შემდეგი დასაწნეხი ფხვნილოვანი კომპოზიტები [გრაფენი]–O-AlR–O-[Al2O3] და [Al2O3]-O-

AlR–O-[გრაფენი]–O-AlR–O-[Al2O3]. 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

5 

თ. კუჭუხიძე,  
ზ. ფაჩულია,  
ნ. ჯალაღონია,  
გ. ქვარცხავა,  
ო. ლეკაშვილი,  
რ. ჭედია  

ფხვნილოვანი კომპოზიტები 

მატრიცული კომპოზი-

ტებისათვის 
Powdery Composites for Matrix 

Ceramics 
 

21-23 ოქტომბერი, 2015წ, 
თბილისი, საქართველო 

 

moxsenebis anotacia 
მოცემულ ნაშრომში  შესწავლილია  ოქსიდური მატრიცული (Al2O3, ZrO2) ფხვნილოვანი 

კომპოზიტების მიღება, რომლებიც შეიცავენ სხვადასხვა ტიპის გამაძლიერებელ  

კომპონენტებს, როგირცაა ოქსიდები, კარბიდები, ოქსინიტრიდები და სხვ. ფხვნილოვანი 

კომპოზიტების მისაღებად გამოყენებულ იქნა ზოლ–გელ მეთოდი, თვითგანვითარებადი 

ჟანგვა–აღდგენის, კომპონენტების ერთდროული  სინთეზისა და მექანოქიმიური მეთოდები. 

მიღებულია გრაფენის ოქსიდის (0.5–2%) შემცველი დასაწნეხი ფხვნილოვანი კომპოზიტები 

ალუმინის ოქსიდის ფუძეზე. შესწავლილია ალუმინის მეტასტაბილური 

ოქსოჰიდროქსიდების  დაბალტემპერატურული ტრანსფორმაცია სხვადასხვა დოპანტებისა 

და გამაძლიერებელი კომპონენტების თანაობისას. 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

6 

ე. სანაია,  
გ. ბოკუჩავა,  
რ. ჭედია 

მაგნიუმის დიბორიდის  სინ-

თეზი და კონსოლიდაცია 
Synthesis and Consolidation of 

Superconductor Magnesium 

Diboride 

21-23 ოქტომბერი, 2015წ, 
თბილისი, საქართველო 

 

moxsenebis anotacia 
ზეგამტარი მაგნიუმის ბორიდის მასიური ნიმუშები 50-52 მმ დიამეტრით მიღებულ იქნა 

მაგნიუმისა და ამორფული ბორის ფხვნილების ურთიერთქმედებით ინდუქციურ ღუმელში 

ცხელი დაწნეხვისა და ნაპერწკლოვანი-პლაზმური  სინთეზის მეთოდით ტემპერატურის 

თანდათანობით მომატებით 10500C-მდე. დიდი დიამეტრის ნიმუშების მიღება 

დაკავშირებულია  მთელ რიგ პრობლემებთან: იზრდება ფორიანობა,  მიღებული ნიმუშების 

40-45%-ში წარმოიქმნება მაკრობზარები და  ზოგ შემთხვევაში   იმსხვრევა. ოპტიმალური 

ნიმუშები მიღებულ იქნა ინდუქციურ ღუმელში, როდესაც სინთეზისა და  კონსოლიდაციის 

ტემპერატურა 10500C აღწევს (80-85 წთ), ხოლო წნევა  5 ტონაა. ნიმუშების ზეგამტარული 

გადასვლის ტემპერატურა (Tc) 38.5- 39K აღწევს. 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
 
 
7 

ა. გაჩეჩილაძე,  
ბ. მარგიევი,  
რ. ჭედია,  
ა. ოკლეი,  
ლ. ჩხარტიშვილი,  
ო. ცაგარეიშვილი 

ახალი ნანოშენადნობები  

ფოლადის მოდიფიცირები-

სათვის 
New nanoalloys for modifying 

the steel 

20-24 აპრილი, 2015წ., 

თბილისი, საქართველო 
 

moxsenebis anotacia 
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დამუშავებულია ფხვნილოვანი ნანოლიგატურების მიღების მეთოდები, რომლებიც 

შეიცავენ 56-82% მას. Fe, 9-10% Co (Ni, Mo) და 9-11% Al2O3. რენდგენოფაზური ანალიზით 

დადგენილია რომ ფხვნილთა ნაწილაკის ზომები 30-90 ნმ-ის ფარგლებშია და კომპონენტები 

თანაბრადაა გადანაწილებული ლიგატების მასაში. 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
 
 
 
8 

r. Wedia,   
T. kuWuxiZe,  
g. bokuCava,  
a. xvadagiani,  
v. gabunia,  
n. jalaRonia 

aluminis oqsidis bazaze 
matriculi kompozituri  
keramikebis miReba da 
kvleva  
 

saerTaSoriso konferen-
cia Tanamedrove teqno-
logiebsa da masalebze 
(ICAMT), 21-23 oqtomberi, 
2015, Tbilisi 

moxsenebis anotacia 
   naSromSi Seswavlilia aluminis oqsidis fxvnilovani kompozitebis fuZeze 
sxvadasxva Semadgenlobis matriculi keramikuli kompozitebis miReba 
maRaltempera¬turuli cxeli wnexvis meTodiT   miRebul iqna Semdegi 
keramikuli kompozitebi α-Al2O3-Y2O3-ZrO2, α-Al2O3-SiC-MgO, α-Al2O3-B4C-Y2O3, α-

Al2O3-WC-MxOy (sadac M aris iSviaTmiwaTa metalebi). matriculi keramikuli 
kompozitebi miRebul iqna maRaltemperaturul vakuumur RumelSi sxvadasxva 
temperaturasa da wnevaze.  miRebuli keramikebs ar gaaCniaT Ria forebi, xolo 
maTi fardobiTi simkvrive Teoriulis  99.5 %  aRwevs. 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
 
 
 
 
9 

n. dolaberiZe, v. 
ciciSvili,   
m. niJaraZe,  
n. mirZveli,  
n. xazaraZe, 
n.klarjeiSvili  

baqtericiduli ceoli-
Turi nanomasalebis mom-
zadebis teqnologia 

konferencia 
“funqcionaluri daniSnu-
lebis kvebis produqtebis 
warmoebis inovaciuri 
teqnologiebi” 
aprili, quTaisi 2015 w. 

moxsenebis anotacia 
ganxilulia samedicino preparatis aqtiuri komponentis, maRali sisufTavis 
wvrildispersuli ceoliTuri sorbentis momzadebis teqnologia. msgavsi 
ceoliTuri sorbenti Seqmnilia saqarTvelos bunebrivi filipsitSemcveli 
qanis qimiuri modificirebis gziT da iTvaliswinebs ceoliTis sorbciul-
detoqsikaciuri da liTonis kationis (Zn2+) antibaqteriuli da antivirusuli 
Tvisebebis Serwymas. nanoganzomilebiani ceoliTuri kristalebis miRebis 
aRniSnuli meTodis gamoyenebis sferod rekomendebulia farmakoqimiuri 
warmoeba. 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

10 

n. dolaberiZe,  
v. ciciSvili 
n. mirZveli, 
m. niJaraZe,  
n. xazaraZe, 
z. amiriZe. 

kvebis produqtebis 
SesafuTi qaRaldis 
ceoliTuri Semavsebeli  
 

konferencia 
“funqcionaluri daniSnu-
lebis kvebis produqtebis 
warmoebis inovaciuri 
teqnologiebi” 

aprili, quTaisi 2015 w 
moxsenebis anotacia 

    SemuSavebulia bunebrivi klinoptilolitis pirdapiri qimiuri 
modificirebis meqanizmi, dadgenilia mJaviT damuSavebis optimaluri pirobebi 
da Seqmnilia maRalsiliciumSemcveli ceoliTuri Semavseblis momzadebis 
modeli. miRebulia sxvadasxva sorbatis mimarT maRalSTanTqmiTunariani, 



27 
 

maTeTrebeli Tvisebebis matarebeli ceoliTuri Semavsebeli (mikroforebiTa 
da gardamavali forebiT),romlis gamoyenebac rekomendebulia kvebis 
produqtebis SesafuTi qaRaldis warmoebisTvis.  

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

11 

n. jalaRonia,  
c. ramiSvili,  
i. jiniyaSvili,  
q. sarajiSvili,  
T. qorqia,  
z. amiriZe,  
r. Wedia. 

merqnis gaJRenTva rkinis 
(II, III)   naerTebiT da 
maTi aRdgena nano 
nulvalentian rkinamde 

 

International Conference on 

Advanced Materials and 

Technologies (ICAMT), 21-23 

October, 2015, Tbilisi, Georgia. 
 

moxsenebis anotacia 
naSromSi damuSavebulia merqnis nanonulvalentiani rkiniT (nnvr) gaJRenTvis 
meTodi. am mizniT  merqnis nimuSebi damuSavebul iqna 20–30 % rkinis  (II, III) 
naerTebiT 8–48 sT–is ganmavlobaSi. dadgenilia, rom rkinis ionebiT ufro 
swrafad iJRinTeba wiwvovani mcenareebis merqniT, vidre foTlovani xis 
merqani. merqanSi rkinis ionebis gavrcelebis (SeRwevis) siRrme gansazRvrul 
iqna Fe+2 da Fe+3 ionebis aRmomCeni reagentebis gamoyenebiT (K4[Fe(CN)6], 

K3[Fe(CN)6]), NH4SCN). rkinis ionebis aRdgena nnvr–mde ganxorcielda natriumis 
borhidridis ganzavebuli wyalxsnarebiT ris Sedegadac miRebulia (1–3%) nnvr 
Semcveli organul–araorganuli sorbentebi, romlebic aqtiurad STanTqavs 
rogorc mZime metalebs, aseve advilad Slis wyalSi arsebul qlororganul 
naerTebs. 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
 
12 
 
 

n. jalaRonia,   
c. ramiSvili,  
i. jiniyaSvili,  
z. amiriZe,  
r. Wedia 

nano nulvalentiani 
rkiniT gaJRenTili  bio-
polimerebis  safuZvelze 
wylis gamwmendi sisteme-
bis Seqmna. . 

mecnierebis da inovacie-
bis saerTaSoriso kvire-
uli - saqarTvelo, 2015,  
1-10 noemberi, Tbilisi. 
 

moxsenebis anotacia 

GC/MS meTodiT naCvenebia, rom nanonulvalentiani rkiniT gaJRenTili   
biopolimerebi  (naxerxi, merqnis gadamuSavebis narCenebi, marcvleuli 
kulturebis narCenebi) efeqturad STanTqavs wylis damabinZurebel 
qlororganul naerTebs: 2,6 diqloranilins da 1,4 diqlorbenzols, 
romelTa koncentraciaa 50 mg/l   

 

2) ucxoeTSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
 
1 
 
 
 
 

i. rubaSvili,  
l. eprikaSvili,  
T. korZaxia,  
m. zautaSvili,  
n. fircxalava,  
m. Zagania 

mura naxSirisa da 
bunebrivi ceoliTis 
safuZvelze Seqmnili 
kompozitebis gamoyeneba 
biosasuqis saxiT 
memcenareobaSi 

me-5 saerTaSoriso 
samecniero konferencia 
“sabunebismetyvelo 
gamoyenebiTi mecnierebebi 
2015”, 30seqtemberi-
2oqtomberi, trnava, 
slovakeTi, 2015, gv.39-40. 

moxsenebis anotacia 
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miRebuli Sedegebidan gamomdinareobs, rom niadagis gamdidreba ceoliTiT 
mura naxSirTan erTad mniSvnelovnad zrdis marcvlovani kulturebis 
aRmocenebasa da ganviTarebas. mocemuli samuSao mosinjviTi xasiaTisaa, xolo 
warmodgenili Sedegebi savele pirobebSi gadamowmebasa da SemoTavazebuli 
substratebis detalur agroqimiur kvlevas moiTxovs. 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
 
 2 

i. rubaSvili,  
T. korZaxia,  
l. eprikaSvili 

Tambaqos gamonabolqvSi 
N-nitrozodimeTilaminis 
gansazRvra da bunebrivi 
ceoliTis saSualebiT 
misi mocilebis 
SesaZlebloba  

me-5 saerTaSoriso 
samecniero konferencia 
“sabunebismetyvelo 
gamoyenebiTi mecnierebebi 
2015”, 30seqtemberi-
2oqtomberi, trnava, 
slovakeTi, 2015, gv.67. 

moxsenebis anotacia 
miRebuli Sedegebidan Cans, rom mordenitis midificirebuli H-formis 
adsorbciis unari ukeTesia, vidre klinoptilolitis H-formisa, kerZod, 
mordenitis H-forma Tambaqos gamonabolqvSi N-nitrozaminis Semcvelobas 
amcirebs 74%-iT, xolo klinoptilolitis H-forma ki 63%-iT. 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
 
 
3 

g. winwkalaZe,  
v. gabunia,  
l. eprikaSvili, 
v. ciciSvili,  
T. SaraSeniZe,  
m. burjanaZe 

bunebrivi klinoptilo-
litis safuZvelze Seqm-
nili axali nanoforo-vani 
masala. 

me-2 sruliad ruseTis 
saerTaSoriso konfere-
ncia “adsorbciuli Teo-
riis, forianobisa da 
adsorbciis seleqturobis 
aqtualuri problemebi”,  
13-17 aprili, kliazma, 
ruseTi, 2015, gv. 90.  

moxsenebis anotacia 
Termuli zemoqmedebis gziT miRebuli axali nanoforovani ceoliTuri 
masalebi SeiZleba gamoyenebuli iqnan sxvadasxva sferoSi, maT Soris 
samSeneblo masalebis warmoebaSi. 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

4 i. rubaSvili,  
l. eprikaSvili, 
T. korZaxia,  
m. zautaSvili,  
n. fircxalava,  
m. Zagania 

bunebrivi mordenitis 
gamoyenebis SesaZleblo-
ba Tambaqos gamonabolq-
vidan aqroladi N-nit-
rozoaminebis mosaci-
leblad. 

me-2 sruliad ruseTis 
saerTaSoriso konfere-
ncia “adsorbciuli Teo-
riis, forianobisa da 
adsorbciis seleqturobis 
aqtualuri problemebi”,  
13-17 aprili, kliazma, 
ruseTi, 2015, gv.93. 

moxsenebis anotacia 
ceoliTis fenis gaswvriv Tambaqos gamonabolqvis gatarebis Semdeg N-

nitrozoaminebis koncentracia saSualod 70%-iT mcirdeba. savaraudod es 
mimdinareobs ara marto ceoliTze fizikuri adsorbciis gamo, aramed N-

nitrozoaminebis gardaqmnebis Sedegadac. 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 თ. კუჭუხიძე,  ალუმინის ოქსოჰიდროქსი- 20–21 ივლისი, 2015 წ, 
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5 

ნ. ჯალაღონია,  
ზ. ფაჩულია,  
რ. ჭედია 

 

დების ტრანსფორმაცია α-

Al2O3–ში სხვადასხვა დანა-

მატების თანაობისას 
(Transformation of Aluminum  

Oxyhydroxides in α-Al2O3 in 

Presence of Various Seeds) 

პარიზი, საფრანგეთი. 

moxsenebis anotacia 
ნაშრომში შესწავლილია მეორადი ალუმინისაგან ალუმინის იზოპროპილატის, ნიტრატისა 

და ალუმინის ფხვნილის მიღება და მათი შემდგომი ტრანსფორმაცია α-Al2O3-ში. ნაჩვენებია 

ალუმინის ოქსოჰიდროქსიდების დაბალტემპერატურული ტრანსფორმაციის შესაძლებლობა 

α-Al2O3-ში მცირე რაოდენობით იშვიათმიწათა ელემენტების ნაერთების (ასევე სხვა 

დოპანტების) თანაობისას. α-Al2O3-ის დაბალტემპერატურული სინთეზი ენერგოდამზოგავი 

პროცესია და ფრიად აქტუალურია კორუნდის კერამიკის წარმოების ტექნოლოგიის 

სრულყოფისათვის. 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

6 

ნ. ჯალაღონია,  
თ. კუჭუხიძე,  
გ. ქვარცხავა,  
ე. სანაია,  
რ. ჭედია 

ბიოპოლიმერების იპრეგირება 

ნანო ნულვალენტიანი 

რკინით წყლების რემედიაცი-

ისთვის 
(Impregnation of Zero-valent 

Iron in   Biopolymers for 

Remediation of Wastewater 

4-9 ოქტომბერი, 2015 წ, 
ანტალია, თურქეთი. 

 

moxsenebis anotacia 
ნაშრომში განხილულია სხვადასხვა განახლებადი ბიორესურსების გამოყენება ნანო 

ნულვალენტიანი რკინის (nZVI) იმპრეგრირებისთვის. nZVI იმპრეგირება განხორციელდა 

ორ საფეხურად: I. Fe  (II, III) ნაერთების ხსნარებით ბიომასალების გაჟღენთვა; II. 

ბიომასალში იმპრეგირებული Fe  (II, III) ნაერთების  აღდგენა ნატრიუმის ბორჰიდრიდით. 

ბიომასალად გამოყენებულ იქნა ადგილობრივი მცენარეების მერქანი, ბიოპოლიმერები 

(ფიჭვი, თხმელა, დიეთილამინო ცელულოზა, კარბოქსიმეთილ ცელულოზა და 

კრისტალური ცელულოზა) და სასოფლო–სამეურნეო კულტურების ნარჩენები (ყურძნის 

წიფწა, ბროწეულის და ციტრუსების ქერქი, ვაზის ნასხლავი და სხვ.). 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

7 

რ. ჭედია,  
თ. კუჭუხიძე,  
ი. ჯინიყაშვილი, 
თ. ქორქია,  
ქ. სარაჯიშვილი,  
ნ. ჯალაღონია 

 

ალუმოორგანული ნაერთე-

ბით მოდიფიცირებული გრა-

ფენის ოქსიდი როგორც კერა-

მიკის გამაძლიერებელი 

კომპონენტი  
(Modified Graphene Oxide by 

Alumoorganic Compounds, as 

Enchancer Components for 

Ceramics) 

4-9 ოქტომბერი, 2015 წ, 
ანტალია, თურქეთი. 

 
 

moxsenebis anotacia 
დამზადებულ იქნა დასაწნეხი ფხვნილოვანი კომპოზიტი [Al2O3]-O-Al-O-[გრაფენი]–COO–

Al–O–[Al2O3]. ასეთი ტიპის კომპოზიციური ფხვნილის კონსოლიდაციისას 400 oC ზე 

გრაფენის სტრუქტურის ფრაგმენტები დაფიქსირდა ალუმინის ფხვნილის ნაწილაკების  
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ზედაპირზე შედეგად მიღებულია ჰომოგენური კერამიკა. შესწავლილ იქნა მიღებული 

კერამიკული კომპოზიტის  ფიზიკურ–მექანიკური მახასიათებლები. 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

8 

რ. ჭედია,  
გ. ბოკუჩავა,  
თ. კუჭუხიძე,  
ნ. ჯალაბაძე,  
ნ. ჯალაღონია  

 

გრაფენის სტრუქტურის 

შემცველი დასაწნეხი 

ფხვნილოვანი კომპოზიტები 

ალუმინის ოქსიდის ბაზაზე. 
(Graphene structure containing 

pressing powdery composites 

based on alumina) 

25–27 ნოემბერი, 2015 წ, 
ბოლონა, იტალია 

 

moxsenebis anotacia 
გრაფენის სტრუქტურის ფრაგმენტების დაფიქსირებით ალუმინის ოქსიდის ზედაპირზე 

ალუმოორგანული ნაერთების გამოყენებით მიიღება ახალი ტიპის [გრაფენი–ალუმინის 

ოქსიდი] კომპოზიტი, სადაც 2 კომპონენტი ერთმანეთთან დაკავშირებულია C-O-Al ბმით. 

გრაფენის სტრუქტურის შემცველი კერაამიკის სინთეზი განხორციელდა შემდეგი სქემის 

შესაბამისად: ალუმინის ოქსიდიალუმოორგანული ნაერთებით მოდიფიცირებული 

ალუმინის ოქსიდიგრაფენის ოქსიდის იმობილიზაცია მოდიფიცირებულ ალუმინის 

ოქსიდთანკერამიკა. 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

9 

ლ. ნადარაია,  
ნ. ჯალაბაძე,  
რ. ჭედია,  
ლ. ხუნდაძე 

 

ალუმინის ოქსიდი–გრაფენის 

კომპოზიტების შეცხობა/სინ-

თეზი ნაპერწკლოვან პლაზ-

მური მეთოდით  
Spark plasma sintering/synthesis 

of alumina-graphene composites 

19–20 სექტემბერი, 2015 წ, 
ვარშავა, პოლონეთი 

moxsenebis anotacia 
ნაპერწკლოვან პლაზმური სინთეზის მეთოდი (ნპს) გამოყენებულ იქნა ალუმინის ოქსიდის 

მატრიცული კერამიკების მისაღებად, რომლებიც შეიცავენ გრაფენის სტრუქტურებს (2D 

სტრუქტურა). შესწავლილია გრაფენის ნანოფირების გამოყენების შესაძლებლობა Al2O3 

შეცხობის პროცესში სხვადასხვა ტემპარატურაზე, წნევაზე და შეცხობის დროზე. 

დადგენილია, რომ ნპს მეთოდი ეფექტურია ასევე კომპოზიციური ფხვნილების 

სინთეზისათვის. 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

10 Dolaberidze N.M., 
 Tsitsishvili V.G., 
 Mirdzveli N.A.,  
Nizharadze M.O.,  
Alelishvili M.V. 
dolaberiZe n., 
ciciSvili v., 
mirZveli n.,  
niJaraZe m.,  
aleliSvili m. 

Hydrothermal Transformation Of 

Clinoptilolite To Obtain-

Dispersed Zeolite Materials. 
klinoptilolitis 
hidroTermuli gardaqmna 
wvrildispersuli 
ceoliTuri masalebis 
misaRebad. 
 

13-17 aprili 2015, moskovi-
kliazma, ruseTi. 

moxsenebis anotacia 
Catarebuli kvlevis Sedegebi iZleva wvrildispersuli mikrokristaluri 
ceoliTuri masalebis _ sodalitisa da filipsitis miRebis SesaZleblobas 
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mdgradi, maRali aRwarmadobiT, gamartivebuli sqemiT da naklebi reagentebis 
gamoyenebiT - sistemaSi, klinoptilolitSemcveli qani _ tute 
mamineralizebadi xsnari. miRebul sodalits didi Teoriuli mniSvneloba aqvs   
ceoliTebis kvlevaSi gamosayeneblad, filipsiti ki warmoadgens sorbents 
moxmarebis farTo speqtriT. 

 

 

 

2. organuli sinTezis laboratoria.    
 

ხელმძღვანელი - მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი mzia cicagi  
   

პერსონალური შემადგენლობა:   
ufr. mecn. TanamS., q.m.k. mariam CxaiZe, irma jiniyaSvili; 
mecn. TanamS., q.m.d. giorgi kandelaki 
mecn. TanamS., q.m.k miranda xaCiZe, manana buzariaSvili;  

      laboranti: goCa mRebriSvili, nino geleniZe;  
      inJineri: nona Sonia 

 
saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 wlisaTvis 

dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 
 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 

surnelovani 
nivTierebebisa, 
karotinoidebis,   

falavanoidebis da 
peqtinis safexurebrivi 

eqstragireba 
(organuli qimia) 

მთ. მეცნ. თანამშრომელი, 

ქ.მ.კ. mzia cicagi 

 mariam CxaiZe, miranda 
xaCiZe, manana 

buzariaSvili, qeTevan 
ebraliZe, giorgi 

kandelaki 

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi 

mandarini da forToxali saqarTveloSi soflis meurneobis erTerTi 
prioritetuli dargia. maTi gadamuSavebis Sedegad narCenis saxiT rCeba kani, 
romelic d-limonenis, β-karotinis, bioflavanoid hesperidinis da peqtinis 
miRebis perspeqtiuli wyaroa. 
d-limonenis gamoiyeneba citrusis sunis gasaZliereblad da rogorc gamwmendi 
produqti. β-karotini gamoiyeneba, rogorc bunebrivi sakvebi saRebavi. 
hesperidini 3’,5, 7-trihidroqsi-4’-meToqsi-flavanon-7-0-β-rutinozidi aris 
bioflavanoidi_ mandarinis kanis ZiriTadi aqtiuri Semadgeneli. is SeiZleba 
gamoyenebuli iqnas iseTi daavadebis prevenciisTvis, rogoricaa kapilarebis 
ganvladobis Semcireba. hesperidini aregulirebs RviZlis qolesterinis 
sinTezs 3-hidroqsi-3- meTilglutaril koenzim A reduqtazis aqtivobis 
inhibirebiT.  
peqtini aris TeTridan moyavisfro feris fxvnili an granulebi, romelic aris 
usuno an msubuqi aromatis mqone, aratoqsiuri, bioTavsebadi biopolimeri. 
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peqtini ZiriTadad gamoiyeneba kvebis mrewvelobasa da farmacevtul warmoebaSi, 
rogorc Semasqeebeli, Semkvreli,  gelwarmomqmneli da stabilizatori. 
samuSaos farglebSi SemuSavda forToxlis da mandarinis kanidan d-limonenis, 
β-karotinis, bioflavanoid hesperidinis da peqtinis miRebissafexurebrivi 
eqstraqciis optimaluri pirobebi, ris safuZvelzec damuSavda mandarinisa da 
forToxlis kanis sruli utilizaciis meTodi, romelic uzrunvelyofs 
miznobrivi produqtebis swraf, raodenobriv da seleqtiur miRebas. meTodis 
gamoyeneba SeiZleba nebismieri citrusis kanis gadamuSavebisTvis.   
eqstraqciis pirvel etapze xdeba subkritikuli CO2-iT 25-30C0 –ze 150 atm-ze d-

limonenis raodenobrivi eqstraqcia. gamosavali 10-12%. GC-MS analizma aCvena,  
rom eqstratis 98% aris d-limoneni. 
eqstraqciis meore etapze xdeba superkritikuli 7/10% acetoniT 
modificirebuli  CO2-iT  50 C0 200 atm-ze β-karotinis eqstraqcia. 
eqstraqciis mesame etapze Tanagamxsnelad gamoviyenebuli iqna meTanoli. 
bioflavanoid hesperidinis eqstraqciis optimaluri temperatura 600C,  wneva 
250 atm. 
eqstraqciis meoTxe etaps warmoadens peqtinis miReba. hidrolizis statiaze 
damoyenebuli iqna klinoptilolitis H forma. miRebuli peqtini gamoirCeva 
maRali xarisxiT. 

aseve damuSavda xariSubladan platifilinis miRebis axali meTodi 
superkritikuli CO2-is gamoyenebiT. SemuSavebuli meTodi mniSvnelovnad 
amartivebs aqamde arsebul meTods.    

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

2 

pirolobenzdioqsanebisa  
da piroloftalazinebis 
sinTezi da Tvisebebis 
kvleva.  
(organuli qimia) 

უფრ.. მეცნ. თანამშრომელი, 

ქ.მ.კ. i. jiniyaSvili 

i.jiniyaSvili 

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi 

2015 wlis samuSao gegma iTvaliswinebda eTilendioqsiindolebisa da 
piroloftalazinebis sinTezis SesaZlo gzebis Ziebasa da maTi miRebis 
preparatuli meTodebis damuSavebas. axali biologiurad aqtiuri naerTebis 
mizandasaxul sinTezs. piroyurZnis mJavis eTilis eTeris 6-
benzdioqsilhidrazoni  Cvens mier dasinTezebul iqneba, rogorc indolebis 
sinTezis fiSeris klasikuri meTodis mixedviT, ise am meTodis jep-klingemanis 
modifikaciiT. ciklizaciis katalizatorad gamoviyene erT SemTxvevaSi 
SemlRvali cinkis qloridi, meore SemTxvevaSi paladiumis katalizatori. 
CavatareT ciklizacia da mis  paralelurad  warimarTa 1H- pirolo[2,3- f]-1,3-

benzdioqsanis  2-karbonmJavis eTilis eTeris karbeToqsi jgufis eliminireba 
Caunacvlebeli cikluri naerTis misaRebad. 

Catarebulia piroyurZnis mJavis eTilis eTeris 6-
benzdioqsilhidrazonisa da 4-hidroqsikumarinis sinTezi. 

miRebulia ftalis anhidrididan 3-nitroftalis mJava; 3-nitroftalis 
mJavidan 3-nitroftalis anhidridi. mimdinareobs 5-nitroftalaz-1,4-dionis 
aRdgenis optimaluri pirobebis dadgena. 
reaqciis produqtebis gasufTaveba da dayofa ganxorcielda Txelfenovani 
qromatografiis meTodiT “Silufol UV-254”-is firfitebze da sveturi 
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qromatografiiT silikagelze. 
       sinTezirebuli naerTebis agebulebisa  da Sedgenilobebis dasadgenad 
gadacemulia nimuSebi iw, bmr(1H, 13C) da mas-speqtralur analizebze. 

 

 

publikaciebi: 

saqarTveloSi 

statiebi 
 

# avtori/ avtorebi statiis saTauri,  
Jurnalis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemlo-
ba 

gverdebis 
raodenoba 

 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 

m. cicagi,  
m. CxaiZe,  
m. xaCiZe,  
m. buzariaSvili,  
q. ebraliZe,  
c. ramiSvili  

 
 

 mandarinis (Citrus 

Unshiu) kanidan 
eTerzeTebis, 
karotinoidebis da  
bioflavanoidebis 
Tanmimdevruli 
superkritikuli 
fluidebiT 
eqstraqcia 

saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuli 

akademiis macne 
qimiis seria  

41 
 

 
Tbilisi  

5 (248-253) 
 
 
 
 
 
 
 

ანოტაცია 
   mocemul samuSaoSi aRwerilia eTerzeTebis, karotinoidebis da 
bioflavanoidebis Tanmimdevruli safexurebriviB eqstraqcia superkritikuli 
fluidebiT(sfe) agrosamrewvelo narCeni masalis – mandarinis (citrusi “unSiu”) 
kanidan. am procesis pirveli etapia zeTis eqstraqcia superkritikuli CO2-iT. 
mandarinis kanSi eTerzeTebis ZiriTadi Semadgeneli komponentia  d-limoneni 
(>90%). meore etapze xdeba   β-karotinis eqstraqcia 7%-iani aceton 
modificirebuli superkritikuli CO2-iT. mesame etapze eqstragirdeba hesperidini 
5%-iani meTanol modificirebuli   superkritikuli CO2-iT. optimaluri 
parametrebis Seswavla da gansazRvra uzrunvelyofs miznobrivi produqtebis 
swraf da seleqtiur eqstraqcias. meTodis gamoyeneba  SesaZlebelia nebismieri 
citrusis kanis utilizaciisTvis. 

# avtori/ avtorebi statiis saTauri,  
Jurnalis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemlo-
ba 

gverdebis 
raodenoba 

2 

 
g. kandelaki,  
m. CxaiZe,  
m cicagi. 

 
 

platifilinisa da 
senecifilinis 
superkritikuli 
CO2_iT eqstraqciis 

Seswavla da 
optimizacia 

saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuli 

akademiis macne 
qimiis seria  

41 

 
Tbilisi  

 
3(188-190) 

 
 
 
 

ანოტაცია 
xariSubla (Seneeio platyphylloindes Somm. Et hev) velurad zrdadi mravalwlovani 
mcenarea, romelic farTodaa gavrcelebuli kavkasiis  maRalmTianeTSi da  
izrdeba tyis zeda da subalpur zonaSi. xariSubla kavkasiis endemuri jiSia da  
kargadaa ganviTarebuli zRvis donidan 1500-2500 m simaRlemde. xariSublas 
rogorc miwiszeda, ise miwisqveda nawilebi Seicavs iseT bunebriv alkaloidebs, 
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rogoricaa platifilini da senecifilini. mcenare alkaloidebs Seicavs, rogorc 
fuZovani, aseve N-oqsiduri formiT. medicinaSi gamoiyeneba platifilinis 
fuZovani forma hidrotartratis saxiT, rogorc  spazmatologiuri saSualeba, 
kuWisa da Tormetgoja nawlavis wylulis, kolitis, RviZlisa da Tirkmelebis 
Cxvletis da qolecistitis dros. 

# 

 
avtori/ avtorebi statiis saTauri,  

Jurnalis 
dasaxeleba da 

nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemlo-
ba 

gverdebis 
raodenoba 

3 

m. cicagi,  
m. CxaiZe,  
g. balarjiSvili, 
m. xaCiZe,  
m. buzariaSvili,  
q. ebraliZe  

 
peqtinis eqstraqcia 
mandarinis kanidan 

 

petre 
meliqiSvilis 
fizikuri da 

organuli qimiis 
institutis 
Sromebi 
2015 w 

Tbilisi  
86-90 

 
 
 

 

ანოტაცია 
warmodgenil statiaSi ganxilulia mandarinis kani, rogorc  peqtinis miRebis  
potenciuri wyaro. dafqvili mandarinis kanidan eTerzeTebis, β-karotinis da 
hesperidinis superkritikuli fluidebiT eqstraqciis Semdeg eqstragirda peqtini 
klinoftilolitis HHH-formis gamoyenebiT. eqstraqciis pirobebia: T-800 pH- 1,5-2, 

eqstraqciis dro -1sT. gamosavali 69,3%, eqstragirebuli peqtinis eqvivalenturi 
masa – 760, meToqsilis Semcveloba -6,5%, anhidrouron mJavas mTliani Semcveloba 
– 78%, esterifikaciis xarisxi – 47,3%. miRebuli Sedegebis mixedviT mandarinis 
kani sxva citrusebTan erTad SeiZleba moiazrebodes rogorc nedleuli peqtinis 
komerciuli warmoebisaTvis. 

# avtori/ avtorebi statiis saTauri,  
Jurnalis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemlo-
ba 

gverdebis 
raodenoba 

4 

v.ciciSvili,  
e. qemeteliZe,  
m. Alania,  
v. vaCnaZe 

Sidamolekuluri 

moZraoba 

biologiurad 

aqtiur naerTebSi 

 

petre 
meliqiSvilis 
fizikuri da 

organuli qimiis 
institutis 
Sromebi 
2015 w 

Tbilisi 165-172 

anotacia 
mcenareuli nedleulidan miRebul biologiurad aqtiur naerTebSi 
Sidamolekuluri moZraobis Seswavlis mizniTgamoyenebuli iyo 1H da 3C birTvil 
magnituri relaqsaciis meTodebi. gamomJRavnebulia damuxruWebuli brunvis 
efeqtebi azotis, Jangbadis da sp2-naxSiorbadis atomebTan mierTebuli meTilis 
jgufebisaTvis, ganxilulia am efeqtebis gamomwvevi eleqtronuli (akuamini) da 
sivrciTi faqtorebi. miRebuli eqsperimentuli monacemebis Tanaxmad, flavonebSi 
SesaZlebelia SesaZlebelia B ciklis Tavisufali brunva, romlis RerZi 
ganlagebulia AC ciklis sibrtyeze; flavonebSi ciklis Tavisufali brunvis 
garda SesaZlebelia swrafi konformaciuli gadasvlebi ciklSi C; mikrowamebis 
masStabSi flavonilebi warmoadgenen xist arabrtyel sivrcul molekulebs, da 
arasimetriulad Canacvlebuli B ciklis mqone naertebisaTvis gamovlenilia 
sivrculi izomeriis axali tipi 

# avtori/ avtorebi statiis saTauri,  Jurnalis gamocemis gverdebis 
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dasaxeleba da 
nomeri 

adgili, 
gamomcemlo-

ba 

raodenoba 

 
 
 
 
 
 
 

5 

T. kuWuxiZe,  
n. jalaRonia,  
m. mumlaZe,  
i. jiniyaSvili,  
T. qorqia, 
v.gabunia, r.Wedia.  

Al2O3-is 
fxvnilebis miReba 

meoradi 
aluminisagan.  

saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuli 

akademiis macne, 
qimiis seria 

t.41, #3 

Tbilisi 
 

279-287 

ანოტაცია 
naSromSi Seswavlilia meoradi aluminisagan aluminis izopropilatis, nitratisa 

da aluminis fxvnilis miReba da maTi Semdgomi transformacia Al2O3-Si. 
naCvenebia aluminis oqsohidroqsidebis dabaltemperaturuli transformaciis 

SesaZlebloba Al2O3- Si mcire raodenobiT iSviaTmiwaTa elementebis naerTebis 

(aseve sxva dopantebis) Tanaobisas. Al2O3-is dabaltemperaturuli sinTezi 
energodamzogavi procesia da friad aqtualuria korundis keramikis warmoebis 
teqnologiis srulyofisaTvis. 

 
 
inteleqtualuri sakuTreba 

 

# 
avtori/ 

 avtorebi 

patentis  
dasaxeleba 

patentis gamcemi 
organizacia 

patentis 
saregistracio 

nomeri 

patentis gacemis 
weli 

 
1 
 

q. ebraliZe, m. 
cicagi,  
m. CxaiZe,  
b. arziani,  
m.buzariaSvili  

 

kvercetinis 
miRebis 
xerxi 

saqarTvelos 
inteleqtualur
i sakuTrebis 
erovnuli 
centri 

 

U 1871 
 

 
2015. 

 

samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 

n. jalaRonia,  
T. kuWuxiZe,  
m. qadaria,  
e. sanaia,  
i. jiniyaSvili,  
r. Wedia 

aluminorganuli naerTe-
biT modificirebuli 
grafenis Semcveli 

fxvnilovani kompozitebi 

16-18 ivlisi, 2015w, 
Tbilisi, saqarTvelo 

moxsenebis ანოტაცია 
ultradispersuli α-Al2O3 miRebul iqna aluminis fxvnilis sonirebiT  800C–ze 
tute areSi da warmoqmnili gelis Semdgomi gamowviT 800-12000C–ze. hameris 
meTodiT miRebuli grafenis oqsidisa da  α-Al2O3 gamoyenebiT damzadebul iqna 
Semdegi dasawnexi fxvnilovani kompozitebi [grafeni]–O-AlR–O-[Al2O3] da [Al2O3]-

O-AlR–O-[grafeni]–O-AlR–O-[Al2O3]. 
# momxsenebeli/ moxsenebis saTauri  forumis Catarebis  
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momxseneblebi  dro da adgili 

 

 

 

 

 
2 
 
 
 

n. jalaRonia,    
c. ramiSvili,  
i jiniyaSvili,  
q. sarajiSvili,  
T. qorqia,  
z. amiriZe,  
r. Wedia 

nulvalentiani nanorkinis 
imobilizacia biomasaleb-
Si  

20-24 oqtomberi, 2014w, 
Tbilisi, saqarTvelo 

 
 

moxsenebis ანოტაცია 
naSromSi damuSavebulia merqanSi nanonulvalentiani rkina (nnvr) im¬¬pre-
girebis meTodi. am mizniT  merqnis nimuSebis damuSavebul iqna 20–30 % rkinis  
(II, III) naerTebiT 8–48 sT–is ganmavlobaSi. dadgenilia, rom rkinis ionebiT 
ufro swrafad iJRinTeba wiwvovani mcenareebis mer¬¬qani, vidre foTlovani xis 
merqani. merqanSi rkinis ionebis gav¬rce¬le¬bis (SeRwevis) siRrme gansazRvrul 
iqna Fe+2 da Fe+3 ionebis aRmom¬Ce¬ni reagentebis gamoyenebiT (K4[Fe(CN)6], 

K3[Fe(CN)6]), NH4SCN). rkinis ion¬ebis aRdgena nnvr–mde ganxorcielda natriumis 
borhidridis gan¬za¬ve¬buli wyalxsnarebiT ris Sedegad miRebulia (1–3%) nnvr 
Semcveli organul–araorganuli sorbentebi, romlebic aqtiurad STanTqaven 
ro¬gorc mZime metalebs, aseve advilad Slian wyalSi arsebul qlor¬organul 
naerTebs. 

 
ucxoeTSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 

 

 
1 
 

r. Wedia, T. kuWuxiZe, i. 
jiniyaSvili, T. qorqia, q. 
sarajiSvili, n.jalaRonia 
R. Chedia, T. Kuchukhidze, I. 

Jinikhashvili, T. Korkia, Q. 

Sarajishvili,  N. Jalagonia 
 

alumoorganuli naerTe-
biT modificirebuli 

grafenis oqsidi rogorc 
keramikis gamaZlierebeli 

komponenti 

(Modified Graphene Oxide by 

Alumoorganic Compounds, as 

Enchancer Components for 

Ceramics) 

4-9 oqtomberi, 2015 w, 
antalia, TurqeTi. 

 მოხსენების ანოტაცია 

  დამზადებულ იქნა დასაწნეხი ფხვნილოვანი კომპოზიტი [Al2O3]-O-Al-O-[გრაფენი]–COO–

Al–O–[Al2O3]. ასეთი ტიპის კომპოზიციური ფხვნილის კონსოლიდაციისას 400 oC ზე 

გრაფენის სტრუქტურის ფრაგმენტები დაფიქსირდა ალუმინის ფხვნილის ნაწილაკების  

ზედაპირზე შედეგად მიღებულია ჰომოგენური კერამიკა. შესწავლილ იქნა მიღებული 

კერამიკული კომპოზიტის  ფიზიკურ–მექანიკური მახასიათებლები. 

 

 

3. qimiuri ekologiis problemaTa laboratoria 
 

ხელმძღვანელი - მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, qim. mecn. kandidati irma 
miqaZe,  

 
     samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba  
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mTavari mecn. TanamS.: qim.mecn.doq. avTandil doliZe, teq.mecn.kand. omar 
lomTaZe.  
ufr. mecn. Tan.: teq.mecn.kand. Teimuraz uCaneiSvili, qim.mecn.kand. leila 
tatiaSvili, qim.mecn.kand. gulnara balarjiSvili, qim.mecn.kand. liparit 
doliZe, qim.mecn.kand. nino qavTaraZe, qim.mecn.kand. dali ioseliani,  
qim.mecn.kand. roin Wedia, rusudan ciskariSvili 
mecn. TanamS., qim.mecn.kand: neli yalabegaSvili, liana samxaraZe, nino 
nonikaSvili, naTia barbaqaZe, maia stefaniSvili, nino qarqaSaZe, qeTevan 
qoCiaSvili, nana weroZe, qeTevan sarajiSvili 
mecn. TanamS., akad. doqtori rusudan uridia 
mecn. TanamS.: Tamar qorqia, Tamar dgebuaZe, maia jafariZe, nunu SalvaSvili.  
laboranti: irma gigolaSvili; 
inJineri: paata balxamiSvili, nino lomTaZe, mariam lomiZe. 

 
saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 wlisaTvis 

dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 
 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 

garemoze mavne zegavlenis 
Semcirebis meTodebis 
SemuSaveba qimiuri 
ekologiis midgomebis 
gamoyenebiT, maTi gamocda 
da Sefaseba. 
(qimiuri ekologia) 

mT. mecn. TanamSromeli,  
q.m.k. i. miqaZe 

 

d. ioseliani, 
g.balarjiSvili; l. tati-
aSvili , m. stefaniSvili, 
n. yalabegaSvili, 
l.samxaraZe, n qarqaSaZe,  
m. jafariZe 
 

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi 

     Catarebulia samuSaoebi sxvadasxva tipis niadagidan da torfidan 
fulvomJavebis gamoyofis mizniT. SerCeulia optimaluri pirobebi aRniSnuli 
naerTis misaRebad maqsimaluri gamosavliT. gamokvleulia eqstraqtis 
Semadgenloba da SemuSavebulia misi gasufTavebis meTodika, rac 
fulvomJavebis safuZvelze Txevadi sasuqebis racionaluri gamoyenebis 
saSualebas iZleva. 
     dabinZurebuli teritoriebis monitoringis Catarebis Sedegad dadginda 
ZlierdabinZurebeli adgilebi. miRebuli Sedegebis gaTvaliswinebiT Catarda 
gamovlenili dabinZurebis niadagSi fiqsirebisa da SeboWvis RonisZiebebis 
gamocda  axali mikroelementebiani kom¬po¬ziciisa da spilenZis, TuTiis  
koncentra¬tis, rkinis hidro¬Jangis gamoleqvis Semu¬Savebuli teqnologiis 
gamoyenebiT. 
     dawyebulia samuSaoebi plastmasis da Zveli saburavebis narCenebis 
gadamuSavebis arsebuli teqnologiebis gaumjobesebis mizniT. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 
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2 

 
 

zeTovani sarevela 
mcenareuli nedleulis 
racionaluri qimiur–
teqnologiuri gadamuSave-
ba sasargeblo produqte-
bis miRebis mizniT 
(qimiuri ekologia) 

mT. mecn. TanamSromeli, 
q.m.d. a. doliZe 

 
 

 n. qavTaraZe, l. doliZe, 
r ciskariSvili, n. 
barbaqaZe, r. uridia,  n. 
nonikaSvi-li, n. lomTaZe,  
q. qoCiaSvili, T.dgebuaZe 
 

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli 
da praqtikuli Sedegebi 

    sarevela mcenaris (Camelina sativa) safuZvelze maRalxarisxovani produqcia 
miiReba. Mmcenareuli biomasidan zeTis gamowurvis Semdeg narCeni masa 
gamoyenebuli iqneba sasargeblo produqciis misaRebad. amdenad, SemuSavdeba 
unarCeno teqnologiis modeli. 
    wiwmata-seli izrdeba sxvadasxva niadagur-klimatur pirobebSi, ar aris 
momTxovni niadagebis mimarT, ar saWiroebs pesticidebis masiur gamoyenebas, 
gamoirCeva mdgradobiT sicivisa da gvalvisadmi, aseve adreuli damwifebiT. 
xasiaTdeba Teslis maRali mosavaliT (2.5 tona heqtarze). 
    mniSvnelovania, rom wiwmata-selis mdgradi mosavalis uzrunvelsayofad  
damzaddeba da gamoicdeba savele pirobebSi ekologiurad usafrTxo mkvebavi, 
inseqto-akariciduli, fungiciduri da herbiciduli saSualebebi, miRebuli 
adgilobrivi nedleulis safuZvelze originaluri teqnologiis gamoyenebiT. 
       Camelina sativa-s zeTis saaviacio an dizelis sawvavebis komponentebad 
moxmareba miRebulia mTel msoflioSi. amasTanave, gaTvlebis Sedegebis 
mixedviT Camelina sativa-s zeTis masiuri gamoyeneba sawvavad  saqarTvelos 
mciremiwianobis pirobebSi ar aris racionaluri. umjobesia SemuSavdes 
kompleqsuri unarCeno teqnologia sakvebi zeTis (dieturi kveba, samedicino da 
kosmetikuri saSualebebi), kombsakvebis (mecxoveleobisa da 
mefrinveleobisaTvis) da sawvavi briketebis (gansakuTrebiT mTiani 
regionebisaTvis) misaRebad. amgvari midgomac gamoyenebulia msoflio 
praqtikaSi. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 

aqtiuri siliciumis 
Semcveli preparatebi da  
sakvebi danamatebi 
(qimiuri ekologia) 

mTavari mecn. TanamS., 
teqn.mecn.kand. omar 

lomTaZe 

T. uCaneiSvili. n. weroZe, 
n SalvaSvili, n lomTaZe 

gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi 

    saangariSo periodSi momzadda siliciumis Semcveli preparatebi 
diatomitis, bunebrivi ceoliTebis, amorfuli SiO2-is da monosiliciummJavas 
Si(OH)4-is gamoyenebiT. gamoicada moRebuli preparatebis gavlena mcenareTa 
zrda-ganviTarebaze da mavnebel daavadebebisadmi mdgradobs amaRlebaze 
realur garemoSi. cdebi Catarda goris municipalitetis sof. skraSi fermer 
d.kakaSvilis sanergeSi vaSlisa da atmis orwlian nergebze. Catarebeli 
kvlevebiT gamoikveTa diatomitisa da huminuri naerTebis gamoyenebiT 
momzadebuli preparatis “Si-humati”-s upiratesoba natriumis silikatis 
safuZvelze momzadebul preparatTan SedarebiT. Catarebuli nergebis 5-jeradi 
foTlovani kvebis Semdegad “Si-humati”-s SemTxvevaSi sacdeli nergebis 
simaRleSi matebam sakontrolosTan SedarebiT saSualod Seadgina 22sm. 
natriumis silikatis safuZvelze momzadebul preparatis SemTxvevaSi 
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simaRleSi mateba saSualod  18 santimetria. 
     siliciumis Semcveli preparatebiT damuSavebis Semdeg sacdel nergebze 
ar dafiqsirda mavnebel daavadevis arc erTi SemTxveva. 

 
 

sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasaxeleba 

mecnierebis dargisa 
da samecniero 
mimarTulebis 
miTiTebiT 

 
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

 
 
 
 
 
1 

vazisa da xexilis 
kompleqsuri dacva 

usafrTxo da 
xelmisawvdomi 
adgilobrivi 
saSualebebiT 

AR/116/10-101/113;  2014-

2016ww. (qimiuri 

ekologia, mcenareTa 
dacva) 

SoTa rusTavelis 
erovnuli 

samecniero fondi 

a. doliZe o. lomTaZe 
n. qavTaraZe 
d. kakaSvili 

gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi 

sagranto proeqtis Sesrulebis pirveli wlis Sedegebis mixedviT 
Setanil iqna garkveuli koreqtivebi  zeTovani emulsiuri praparatis, 
entomolodiuri webos, inseqtoakariciduli preparat „antipestis“-s da 
fosfaturi  preparat „antifungali“-s recepturul SemadgenlobaSi. daixvewa 
preparatebis miRebis teqnologiebi da Sedgenili iqna aRniSnuli preparatebis 
damzadebis meTodikebi. 
diatomitisa da alumosilikatebis (klinoptiloliti, mordeniti da sxv.) 
urTierTqmedebisas torfidan (foTi, mlTayva) da naxSiridan (tyibulis sabado) 
gamoyofili huminuri mJavebis fxvnilebTan (tribomeqanikuri damuSavebisas) 
miiReba siliciumiT gamdidrebuli mkvebavi kompoziciebi, romelic gamoiyeneba, 
rogorc sasuqi mcenaris fesvuri kvebisTvis (gansakuTrebiT gamozamTrebuli  
da Sesabamisad dasustebuli mcenaris) imunitetis asamaRleblad biotikuri da 
abiotikuri stresebis mimarT. 

mcire warmoebis danadgarebze momzadda koreqtirebuli recepturul 
Semadgenlobis mkvebavi, inseqto-akariciduli  da fungiciduri preparatebis 
sacdeli partiebi romliTac damuSavda sacdel nakveTebSi cdaSi arsebuli  
vazebi, atmisa da vaSlis xeebi.  Catarebuli savele gamocdebis Sedegebis 
Tanaxmad,  Cvens mier SemuSavebuli sacdeli partiis zeTovani preparati da 
inseqtoakaricidi ,,antipesti“ gamoirCevian maRali efeqturobiT da SeiZleba 
maTi CarTva vaSlis mavneblebis winaaRmdeg brZolis RonisZebaTa sistemaSi. 
sinTezis axali sqemiT mozadebuli yurZnis Wiisa  sqesis feromoni datanil  
iqna specialuri forovani rezinisa da mokroforovani alumosilikatebidan 
momzadebul dispenserebze. maTi gamoyenebiT SesaZlebeli gaxda yurZnis Wiis 
winaaRmdeg qimiuri brZolis (prokleimi, antipesti) dawyebis zusti  drois 
dadgena, ramac ganapiroba inseqticidebis  moqmedebis maRali efeqturoba. 
aRniSnulidan gamomdinare, kide erTxel damtkicda feromonuli sqesmWerebis  
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gamoyenebis saWiroeba yurZnis Wiis winaaRmdeg efeqturi qimiuri brZolis 
ganxorcielebisaTvis. 

 

publikaciebi: 

saqarTveloSi 

statiebi 

# avtori/ avtorebi statiis saTauri 

Jurnalis/ 
krebulis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 
 
1 
 

ნ. ყალაბეგაშვილი, 

დ. იოსელიანი,  
გ. ბალარჯიშვილი, 

ლ. სამხარაძე,  
ი. მიქაძე, 
 ა. დოლიძე. 

სამთო-გამამდიდ-

რებელი წარმოების 

სპილენძშემცველი 

ნარჩენების ზეგავ-

ლენა გარემოზე.  
 

საქართველოს 

მეცნიერებათა 

ეროვნული აკა-

დემიის მაცნე, 

ქიმიის სერია,   
2015, 41, #1-2,. 

Tbilisi 5 
131-135 

ანოტაცია 
madneulis samTo-gadamamuSavebel sawarmoo spilenZSemcveli madnis mopovebas 
awarmoebs Ria karierulin wesiT, romelsac Tan axlavs niadagis teqnogenuri 
zemoqmedeba. mZime metalebis ZiriTadi masa mdinareebis da niadagebis 
dabinZurebas iwvevs, romlebic Semdgom xvdebian sakvebSi. Catarebuli sxvadasxva 
kvlevebis safuZvelze dadginda dabinZurebis done da SemuSavda prevenciis 
meTodebi. 

# avtori/ avtorebi statiis saTauri 

Jurnalis/ 
krebulis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 
 
 
2. 

ნ. ქარქაშაძე,            
 ნ. წეროძე,                    
 ქ. ებრალიძე,                 

ი. მიქაძე,                   

რ. კუბლაშვილი. 

პლასტმასის 

ნარჩენების მეორადი 

გადამუშავება სასრ-

გებლო პროდუქტე-

ბად.  

საქართველოს 

მეცნიერებათა 

ეროვნული აკა-

დემიის მაცნე, 

ქიმიის სერია 
2015, 41, #1-2,  

Tbilisi 4  
136-139. 

ანოტაცია 
iaponeli, britaneli da msoflios sxva mecnierTa mier ganxilulia plastmasis 
narCenebiTa da Zveli avtosaburavebiT ganpirobebuli ekologiuri problemebis 
gadaWris meTodebi. aRniSnuli problema mwvaved dgas saqarTveloSic. amitom 
aucilebelia narCenebis gadamuSavebis zemoT aRniSnuli teqnologiebis danergva 
da intensiuri samecniero kvleva arsebuli teqnologiebis gaumjobesebis mizniT. 

# avtori/ avtorebi statiis saTauri 

Jurnalis/ 
krebulis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 
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3 

ნ. ყალაბეგაშვილი, 

დ. იოსელიანი, 

გ.ბალარჯიშვილი, 

ლ.სამხარაძე, 

ი.მიქაძე, 

ა.დოლიძე.  

spilenZis Semcve-
li narCenebiT 
dabinZurebuli 
wylis gawmendis 
teqnologiebi.  

saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuli aka-
demiis macne, 
qimiis seria, 
2015, t. 41, #3,   

Tbilisi 6 

257-262 

ანოტაცია 
sawarmoo simZlavreebis mudmivi zrda da sasargeblo wiaRiseulis amoRebis 
intensifikacia mkveTrad auaresebs garemos, ris gamoc aucilebelia wylis 
gawmendis axali teqnologiebis SemuSaveba – xelovnuri geoqimiuri barierebis 
gamoyeneba adgilobrivi xelmisawvdomi nedleulis gamoyenebiT. 

# avtori/ avtorebi statiis saTauri 

Jurnalis/ 
krebulis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 
 
 
4 

ქ. ქოჩიაშვილი,                  

რ. ცისკარიშვილი, 

 ნ. ნონიკაშვილი,  

ი. მიქაძე,  

ა.დოლიძე.  

გარემოში 

რადიონუკლიდების 

გავრცელების 

შეზღუდვის 

შესაძლებლობები. 

saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuli aka-
demiis macne, 
qimiis seria 

2015, t. 41, #3,   

Tbilisi 4 

275-278 

ანოტაცია 
atmosferodan radionuklidebi ileqebian niadagSi da mcenareTa fesvTa 
sistemidan gadadian foTlebsa da nayofebSi. amdenad, daleqili radionuklidebi 
aqtiurad monawileoben nivTierebaTa cvlis procesebSi da mcenareuli 
sakvebidan xvdebian cxovelebisa da adamianis sasicocxlo ciklSi. es ki 
realurad safrTxes uqmnis zogadad ekologiur mdgomareobas da adamianis 
janmrTelobas. amitom niadagSi radionuklidebis fiqsacia, deponireba da 
SeboWva erT-erTi aqtualuri problemaa. 

# avtori/ avtorebi statiis saTauri 

Jurnalis/ 
krebulis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 
 
 
5 

ა.დოლძე, 
 ი.მიქაძე,                  
ნ. ქავთარაძე,                

თ. უჩანეიშვილი, 

ლ.დოლიძე,            
ვ. ციციშვილი. 

ნავთობპროდუქტე-

ბით გრძელვადიანი 

დაბინძურების 

კვლევა GC/MS 

გამოყენებით. 

პეტრე 

მელიქიშვილის 

ფიზიკური და 

ორგანული ქიმიის 

ინსტიტუტის 

შრომები. 2015,  

Tbilisi 4 

გვ.156-159; 

ანოტაცია 
teritoriebis gamoyeneba samoqalaqo miznebisaTvis prioritetulia. aucilebelia 
am dabinZurebuli teritoriebis monitoringi Semdgomi samoqalaqo gamoyenebis 
SesaZleblobebis Sesaqmnelad. monitoringis Sedegebis safuZvelze SemuSavdeba 
reabilitaciis rekomendaciebi. Catarebulia aRm. da das. saqarTveloSi 
ganlagebuli ramdenime aerodromis (kopitnari, vaziani) navTobproduqtebiT 
dabinZurebuli adgilebis kvleva GC/MS gamoyenebiT. niadagis nimuSebi aRebulia 
15-215 sm siRrmeze. dadgenilia, rom grZelvadiani dabinZurebis adgilebSi xdeba 
sawyisi navTobproduqtebis nawilobrivi degradacia niadagis biologiuri 
agentebiT. Tumca, xangrZlivi periodis gasvlis Semdegac dabinZurebul 
teritoriaze dadgenilia navTobproduqtebis nawilis transformacia ufro 
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saxifaToO narCenebad, ris gamoc aucilebelia samoqalaqo gamoyenebamde 
aRniSnuli teritoriebis winaswari monitoringi da narCeni dabinZurebis 
aRmofxvra. 

# avtori/ avtorebi statiis saTauri 

Jurnalis/ 
krebulis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

6 

a.doliZe 
i. miqaZe  
T.uCaneiSvili  
n. qavTaraZe 
l. doliZe  
n. nonikaSvili 

saqarTveloSi 
wiwmata-selis 
(Camelina sativa) 
biomasidan 

sawvavis warmoebis 
perspeqtivebi. 

N saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuli aka-
demiis macne, 
qimiis seria 
tomi 40, #4 

Tbilisi, 
saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuli 
akademia 

3 
 

anotacia 
biosawvavis warmoebis ganviTarebis perspeqtiva damokidebulia mraval faqtorze, 
maT Soris aseve energiis aratradiciuli wyaroebis konkurenciaze (mag. qari, 
moqceva, helioenergia). dawyebulia samuSaoebi mravalferovan mcenareul 
narCenebze, romlebic adre ar gamoiyeneboda (mag. simindis Reroebi, celuloza 
da sxv.). biosawvavis gamoyenebaze mTliani gadasvla zogierT mecniers ar miaCnia 
marTebulad, radgan maTi azriT gaizrdeba sasoflo-sameurneo warmoebis 
Rirebuleba da produqtebis fasi. wiwmata-selis zeTis mravalmxrivi gamoyenebis 
gamo (dieturi sakvebi, saRebavebi, medicina, parfiumeria, samkurnalo kosmetika, 
aromaTerapia) miRebuli produqti savaraudod mTlianad gaiyideba Sida bazarze. 

# avtori/ avtorebi statiis saTauri 

Jurnalis/ 
krebulis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

7 

a.doliZe 
n. gabriaZe 
z. manveliZe 
i. miqaZe  
n. qavTaraZe 
l. doliZe  

Aantimikrobuli  
nivTierebebis Zieba 

saqarTvelos 
zogierT endemur 

mcenareSi. 

N saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuli aka-
demiis macne, 
qimiis seria 
tomi 41, #3 

Tbilisi, 
saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuli 
akademia 

4 

anotacia 
mosalodnelia, rom  endemur mcenareebSi cnobili nivTierebebis Semcvelobis 
gansxvavebul qimiur profilTan erTad dadgindes axali tipis biologiurad 
aqtiuri naerTebis arsebobac. gansakuTrebiT sainteresoa antimikrobuli, 
antivirusuli da sxva tipis aqtivobis mqone naerTebis gamoyofa, raTa Seivsos 
arsebuli preparatebis mcire nomenklatura da moxdes axali saSualebebis 
SemuSaveba. aWaris teritoriaze specifiuri hava (mTisa da subtropikuli havis 
Sezaveba) da niadagur-klimaturi pirobebi ganapirobebs endemuri mcenareebis 
mravalferovnebas, saidanac gamoyofili sxvadasxva aqtivobis biologiurad 
aqtiuri Tvisebebis mqone nivTierebebi kvlevisa da gamoyenebis farTo 
SesaZleblobas iZleva. 

# avtori/ avtorebi statiis saTauri 

Jurnalis/ 
krebulis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

8 

n. barbaqaZe,  
T. dgebuaZe 
n. qavTaraZe  
l. doliZe  

Eendofituri 
sokoebidan 

biologiurad 
aqtiuri 

N saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuli 

akdemiis macne, 

Tbilisi, 
 

4 
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i. miqaZe  
a.doliZe 

 

nivTierebebis 
miRebis 

SesaZleblobebi.  

qimiis seria, 
tomi 41, # 3 

anotacia 
endofitur sokoebs unari aqvs daagrovon igive biologiurad aqtiuri naerTebi, 
rac mis maspinZel-mcenares. gamokvleulia endofituri sokoebi, romlebidanac 
SesaZlebelia mTeli rigi mcenareuli biologiurad aqtiuri naerTebis miReba, 
romlebic antimikrobuli, inseqticiduri, citotoqsikuri da antisimsivnuri 
aqtivobiT xasiaTdebian. saqarTveloSi SesaZlebelia bawaris saxelmwifo 
nakrZalSi arsebuli reliqturi uTxovaris (Taxus baccata) da sxva adgilobrivi 
SerCeuli mcenareebis koromebSi arsebuli endofituri sokos  gamoyeneba 
antimikrobuli naerTebis misaRebad, rac udaod perspeqtiulia bunebriv 
saSualebebze mzardi moTxovnilebidan gamomdinare. 

# avtori/ avtorebi statiis saTauri 

Jurnalis/ 
krebulis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

9 

a. doliZe 
 n.nonikaSvili q. 

ebraliZe 
 i. miqaZe 

 o. lomTaZe 

mcenareuli 
nivTierebebi 
mavnebelTa 

sawinaaRmdegod. 

N saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuli aka-
demiis macne, 
qimiis seria, 
tomi 41, # 3 

Tbilisi, 
 

3 

anotacia 
miuxedavad mTeli rigi naklovanebisa, sasoflo-sameurneo praqtikaSi 
gamoiyeneba moqmedebis farTo speqtris pesticidebi. efeqturi 
biodaSladi, seleqtiurad moqmedi pesticidebis SemuSaveba sul ufro 
aqtualuri xdeba. sadReisod amaRlda interesi bunebrivi warmoSobis 
pesticidebisadmi, maT Soris mcenareebSi arsebuli inseqticiduri 
biologiurad aqtiuri nivTierebebisadmi. saqarTvelos mdidari 
mcenareuli safarveli am mxriv Seuswavlelia da perspeqtiulia endemuri 
da reliqturi mcenareebis biomasis qimiuri kvleva, biologiurad aqtiuri 
nivTierebebis gamoyofa da Sesabamisi inseqticiduri preparatebis 
komerciuli damzadeba. 

# avtori/ avtorebi statiis saTauri 

Jurnalis/ 
krebulis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 
 
 
10 

l. tatiaSvili 
i. miqaZe 
n. weroZe 
m.jafariZe  

bunebrivi 
nedleulidan 
katexinebisa da 
flavonoidebis 

gamoyofis 
teqnologia. 

N saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuli aka-
demiis macne, 
qimiis seria 
tomi 41, # 3 

Tbilisi, 
saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuli 
akademia 

5 

anotacia 
Catarebulia samuSao yurZnis wipwidan katexinebisa da flavonoidebis 
gamosayofad sxvadsxva gamxsnelebis saSualebiT. damuSavebulia eqstragirebis 
meTodika qloroformiTa da spirtis wyalxsnariT. gamokvleulia katexinebis 
Semcveloba yurZnis wipwis SemadgenlobaSi. 

# avtori/ avtorebi statiis saTauri 
Jurnalis/ 
krebulis 

gamocemis 
adgili, 

gverdebis 
raodenoba 
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dasaxeleba da 
nomeri 

gamomcemloba 

11 

a. doliZe,  
o. lomTaZe,  
l. cxvedaZe,  
d. kakaSvili 

atmis sidample 
“Monilia frudtigena” da 

mis winaaRmdeg 
TiTiis dihidro-
fosfatis gamoye-

neba 

saqarTvelos 
soflis 

meurneobis 
mecnierebaTa 

akademiis moambe, 
2015, №34, maisi 

Tbilisi 
4 

gv.199-203 

anotacia 
petre meliqiSvilis fizikuri da organuli qimiis institutSi SemuSavebuli, 
TuTiis dihidrofosfatis safuZvelze momzadebuli,fungiciduri Tvisebis 
preparati “antifungali” laboratoriul pirobebSi sidampleebis gamomwvevi 
sokos konodiosporebis winaaRmdeg da bunebriv pirobebSi goris 
municipalitetis sof. skraSi fermer v.kakaSvilis atmis baRis sacdel nakveTSi 
atmis sidampleebis winaaRndeg. “antifungali”-s 1%-ani xsnariT damuSavebis 
Sedegad sacdel xeebze sidampleebis ganviTareba 3-jer naklebia (12.5%) 
sakontrolo xeebze banviTarebul sidampleebTan SedarebiT 

# avtori/ avtorebi statiis saTauri 

Jurnalis/ 
krebulis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

12 

l. cxvedaZe,  
d. kakaSvili  
a. doliZe,  
o. lomTaZe,  
 

aRmisavluri nayo-
fWamias winaaRmdeg 
feromonuli sqesm-
Werebis gamoyeneba 

saqarTvelos 
soflis 

meurneobis 
mecnierebaTa 

akademiis moambe, 
2015, №3-4, maisi 

Tbilisi 
4 

189-192 

anotacia 
    statiaSi motanilia atmis baRis sacdel nakveTSi mavnebel daavadebebis 
winaaRmdeg integrirebuli brZolis sistemaSi, farTod gavrcelebuli da didi 
zianis momtani mavneblis, aRmosavluri nayofWamias gavrcelebis prognozisa da 
masTan kompleqsuri brZolisaTvis feromonuli sqesmWerebis “eliminaciis” da 
“dezorientaciis“ meTodis gamoyenebis Sedegebi. savele gamocdeSi gamoyenebul 
sqesmWerebSi dispenserebze datanili iyo sinTezis axali sqemiT miRebuli 
aRmosavluri nayofWamias sqesis feromoni.  
    Catarebuli kvlevebiT dadginda, rom feromonuli sqesmWerebi SesaZlebelia 
gamoyenebuli iyos mavneblis gavrcelebis prognozisaTvis mamri peplebis 
pirveli Taobis frenis dawyebis mixedviT. aRmosavluri nayofWamias Semdgomi 
Taobebis mimarT feromonuli sqesmWerebis gamoyeneba SesaZlebelia 
“dezorientaciis“ meTodiT brZolisaTvis. 

# avtori/ avtorebi statiis saTauri 

Jurnalis/ 
krebulis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

13 

o. lomTaZe,  
l. cxvedaZe,  
n. SalvaSvili,  
m. burjanaZe,  
a. doliZe 

siliciumSemcveli 
huminuri mkvebavi 

preparati 

petre 
meliqiSvilis 
fizikuri da 

organuli qimiis 
institutis 

Sromebi, 2015w 

Tbilisi 
4 

173-176 

anotacia 
SemuSavebulia siliciumis Semcveli huminuri mkvebavi preparati “Si-gumati“, 
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romliTac Catarda vazebisa da xexilis (vaSli, atami) nergebis fesvuri da 
foTlovani kveba.  savele gamocdis Sedegebidan gamomdinare “Si-gumatiT“ 
damuSavebis Sedegad vazebma kargad gadaitanes gvalva da maRali atmosferuli 
temperaturis zemoqmedeba, xolo atmisa da vaSlis sacdeli nergebis zrda-
ganviTareba, sakontrolosTan SedarebiT, saSualod  15%-iT ukeTesia. amasTanave, 
damuSavebul nergebze ar aRiniSna mavnebel-daavadebebis ganviTareba. 

# avtori/ avtorebi statiis saTauri 

Jurnalis/ 
krebulis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 
 
 
14 
 
 

o. lomTaZe,  
l. cxvedaZe,  
d. kakaSvili,  
n. lomTaZe,  
r. ciskariSvili 

 

vaSlis 
mavneblebis 

sawinaaRmdego 
ekologiurad 

naklebad saxifaTo 
preparatebi 

saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuli aka-
demiis macne, 
qimiis seria, 
tomi 41, # 4 

Tbilisi 4 

anotacia 
    Catarda  petre meliqiSvilis fizikuri da organuli qimiis institutSi 
SemuSavda mcire ekologiuri datvirTvis axali recepturis zeTovan-emulsiuri 
preparatisa (mzaddeba vazelinis zeTis gamoyenebiT) da inseqto-akariciduli    
preparatis pirobiT saxelwodebiT “antipesti”-s (mzaddeba fiWvis fisidan 
miRebuli bunebrivi naerTis, terpentinebis zeTis gamoyenebiT) efeqturobis 
savele gamocda. 
    sacdeli zeTovan-emulsiuri preparati efeqturobiT aRemateba etalonad 
SerCeul italiuri warmoebis (kompania Sipkam) preparat “sipkamoli”-s. sacdeli 
preparatis SemTxvevebSi vaSlis nayofebze kalifornias farianis  gavrcelebam 
Seadgina 2,6%, foTlebze rgoluri CrCilis gavrcelebam 3,0%, etalonis 
SemTxvevaSi mavneblebis gavrceleba Sesabamisad aris 3,5 % da 3,7 %, xolo 
Seusxurebul mcenareebze  28.6 % da 12,0%. 
    vaSlis baRebSi farTod gavcelebuli bugrebis winaaRmdeg gamocdis 
SedegebiT preparati “antipesti”-s efeqturoba (mavneblis sikvdilianoba 91,1%), 
mcirediT CamorCeba importuli preparat „lanati“-s efeqturobas (92%). amasTan 
”antipesti” ekologiuriad  naklebad saxifaTo preparatia, rac mas garkveul 
upiratesobas aniWebs.  
    miRebuli Sedegebidan gamomdinae SemuSavebuli axali recepturis zeTovan-
emulsiuri preparati da inseqtoakaricidi ,,antipesti“ SesaZlebelia CarTuli 
iqnes vaSlis mavneblebis winaaRmdeg brZolis RonisZebaTa sistemaSi. 

 

 

4. maRalmolekulur naerTTa qimiis laboratoria 
 

samecniero erTeulis ხელმძღვანელი - მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, qim. 
Mmecn. Ddoqtori, profesori givi papava 

 

პერსონალური შემადგენლობა:  

 
mTavari mecn. TanamSromeli: q.m.k. marina gurgeniSvili 

     ufr. mecn. TanamSromelebi:  q.m.k. eTer gavaSeliZe, q.m.k. ia CitrekaSvili 
     mecn. TanamSromlebi: q.m.k. nunu maisuraZe, q.m.k. nora doxturiSvili, q.m.k. nazi 

gelaSvili, zurab TabukaSvili, nanuli xotenaSvili, zurab 
CubiniSvili 
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saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxelebamecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 

saqarTvelos bunebrivi  
nedleulis -  diatomitis 
safuZvelze axali tipis  
kvazi-hibriduli ionite-
bis miReba.  

(qimia, maRalmolekulur 
naerTTa qimia) 

qim.mecn.doqt.,prof.  
givi papava 
qim. Mmecn.kand., mTavari  
mecn. TanamSr. Mmarina  
gurgeniSvili 

 

n. gelaSvili 
z. TabukaSvili 
n. maisuraZe 
n. doxturiSvili 
e, gavaSeliZe 
 

 

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi 
Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 

2015 wels samuSaos mizans Seadgenda  diatomitis forebSi monomerebis 
sorbciis da desorbciis procesebis Seswavla. rogorc gamokvlevebma 
gviCvena, monomerSi funqciuri jgufebis Canacvlebamde, diatomitis 
forebSi sorbirebuli monomeris raodenoba aRwevs 22-25%-s, magram 
SemdgomSi igi adviladve, praqtikulad mTlianad desorbirdeba. 
monomerSi funqciuri jgufebis Canacvlebis Sedegad molekulis sidide 
izrdeba, ris gamoc diatomitis forebSi funqciuri jgufebis Semcveli 
monomerebis sorbciis dros, sorbirebuli monomeris raodenoba 20-25-dan 
10-15%-mde mcirdeba. amitom, mizanSewonilad iqna miCneuli, pirvel 
etapze diatomitis forebSi monomeris Canergva, xolo Semdeg masSi 
funqciuri jgufebis Canacvleba. funqciuri jgufebis Canacvlebis 
Semdeg monomeris desorbciis procesi mniSvnelovnad mcirdeba, xolo 
forebSi polikondensaciis reaqciis Catarebis Semdeg, desorbciis 
process paqtikulad adgili ukve aRar aqvs. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

2 

triboteqnikuri daniSnu- 
lebis axali tipis poli- 
meruli kompoziciuri  
masalebis  miReba da 
kvleva.  
 
(qimia, maRalmolekulur 
naerTTa qimia, axali 
masalebi.) 

qim. mecn. doqt., prof.  
givi papava 
qim. Mmecn.kand., mTavari .mecn. 
TanamSr. Mmarina  
gurgeniSvili 

 

i. CitrekaSvili 
n. gelaSvili 
z. TabukaSvili 
n. doxturiSvili 
n. maisuraZe 

 

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi 
Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 

    samuSaos mizans 2015 wels Seadgenda bunebrivi grafitis 
maRaldispersiuli fxvnilis zedapirze  ftorSemcveli oligomeris da 
spilenZis nanodanafarebis Seqmna  da miRebuli fxvnilebis  safuZvelze  
gaumjobesebuli saeqspluatacio Tvisebebis mqone polimeruli masalebis 
miReba.  ganxorcielda grafitis (ЭУТ1) modificirebuli maRaldispersiuli 
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fxvnilebis miReba da kvleva, agreTve grafitis oligomeriT modificirebis 
procesis Seawavla. kerZod, Seswavlilia  modificirebis gavlena friqciul 
Tvisebebze. ganxorcielda  grafitis spilenZiT modificireba da Seswavlilia 
am procesze sawyisi komponentebis koncentraciis, temperaturis, drois da sxva 
faqtorebis gavlena.  
   Mmimdinareobs spilenZiT sxvadasxva xarisxiT modificirebis 
SesaZleblobisa da modificirebuli grafitis friqciuli Tvisebebis Seswavla 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxelebamecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

3 
 
 
 
 
 

polikondensaciis 
meTodiT amiduri tipis 
xazovani polimerebis 
warmoqmnis procesis da 
misi mikrobuli degrada- 
ciis fiziologiur-        
bioqimiuri aspeqtebis 
Seswavla. 
 
(qimia, maRalmolekulur 
naerTTa qimia, garemos 
dacva.)         

qim. mecn. kand., ufr.mecn. 
TanamSromeli: marina 
gurgeniSvili 
 

 

i. CitrekaSvili,  
z. TabukaSvili, 
n. xotenaSvili, 
r. liparteliani,                        
g. papava 
 

 

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi 
Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 

    samuSaos mizans 2015 wels Seadgenda bunebrivi sorbentebis forebSi, 
amiduri tipis polimerebis misaRebad, monomerebis Canergva, forebSi 
monomerebis sorbciisa da desorbciis  da am procesebis sxvadasxva 
faqtorebisagan damokidebulebis Seswavla. monomerebis Canergva 
sorbentis forebSi ganxorcielda nalRobSi.  
    samuSaos ZiriTad mizans Seadgenda agreTve xazovani struqturis 
mqone polimeris miReba  amiduri monomeris - karbamidis 
polikondensaciiT. reaqcia tardeboda  xsnarSi, nalRobSi da myar 
fazaSi. 
    xsnarSi reaqcia tardeboda 40-980C-is, nalRobSi 130 - 1500C-is, xolo 
myar fazaSi – 20-250C –is intervalSi.  
    samuSao gegma iTvaliswinebda agreTve niadagis mikrofloris 
Tvisobriv da raodenobriv analizs, maT Soris calkeuli 
fiziologiuri jgufebis   gamoyofasa da identifikacias. Aam mizniT 
Catarda mosamzadebeli samuSaoebi 

 

 
sagranto dafinansebiT damuSavebuli  

samecniero-kvleviTi proeqtebi 
 

# proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 

ხელმძღვანელი    
proeqtis 

Semsruleblebi 
 
 

polifenilenoqsi 
dis da grafitis 
struqturaze, 

SoTa rusTavelis 
erovnuli 
samecniero fondi 

qim.mecn.kand., ufr. 
mecn. TanamSromeli: 
ia CitrekaSvili 

i. CitrekaSvili    v. 

Serozia                       



48 
 

 
 
1 
 
 
 
 

triboqimiur da 
triboteqnikur 
Tvisebebze modifi-
cirebis procesis 
gavlenis Seswavla 
gaumjobesebuli 
Tvisebebis antifri-
qciuli masalebis 
miRebis mizniT 
#FFR/237/3-121/13 
(qimia, 
maRalmolekulur 
naerTTa qimia, 
axali masalebi.) 

  n. maisuraZe                                 

S. papava  

 

gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi 

    Seswavlili iqna modificirebuli da aramodificirebuli polifenilen- 
oqsidis Tvisebebi. gamovlenil iqna is destruqciuli procesebi, romelic 
mimdinareobs am sistemaSi xaxunis dros. Semdeg Catarda am procesebis 
CaxSobis mizniT modificire-buli polifenilen-oqsidis  struqturisa da 
Tvisebebis kvleva xaxunis procesSi.  
     miRebulma Sedegebma gvaCvena, rom   modifi-cirebuli polifenilen-
oqsidis  Termomedegoba 2-jer da metad umjo-besdeba, xolo cveTa-medegoba 0, 
35- dan 0,25-mde izrdeba,  mcirdeba xaxunis koeficienti da izrdeba misi 
stabiluroba 2500C  temperaturamde. 
     Seswavlilia ftorSemcveli oligomeriT–qlorperftordodecil 
ftorsulfatiT (fds) modificirebis procesis gavlena grafitis struqturaze 
da  xaxunis procesSi  Tvisebebi - xaxunis koeficienti da cveTamedegoba. 
     modificirebuli grafitis nimuSebi mzaddeboda grafitisa da fds-is 
narevis vibrowisvilSi erToblivi gadamu-SavebiT,xolo Tvisebebis Sefaseba -   
foladis or disks Soris PP=1kg/sm datvirTviT da V=0,35m/wm  siCqariT xaxuniT 
4-5 wT-is ganmavlobaSi.  
     sawyisi da modifici-rebuli grafitis SemzeTavi Tvisebebi fasdeboda 
maTi or moxaxune myar zedapirs Soris gamocdiT, siCqaris garkveuli 
safexurebiT gazrdis pirobebSi. siCqaris zRvruli mniSvneloba Seesabameboda 
xaxunis koeficientis myisierad zrdas. 
     miRebulma Sedegebma gvaCvena, rom  ftoralkani grafitSi struqturul 
cvlilebebs ar iwvevs. magram grafitis nanofxvnilis zedapirze warmoqmnis 2-
5mkm sisqis ftoralkaniT Canergil Sres, romelSic ftoris atomebi 
periferiuladaa ganlagebuli. es Sre icavs grafitis marcvlebs xaxunis dros 
daSlisagan da, amasTanave, mniSvnelovnad aumjobesebs grafitis TviTSezeTvis 
unars. amis Sedegad grafitis xaxunis koeficienti TiTqmis 3-4- jer  Semcirda 

# proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 

ხელმძღვანელი -   
proeqtis 

Semsruleblebi 
 
 
 
 
 
2 

azotovani sasu- 
qebis sinTezi da 
misi mikrobuli 
degradaciis fizi 
ologo-bioqimi- 
uri aspeqtebis 
Seswavla, FR/322/10-
100/13 

SoTa rusTavelis 
erovnuli 
samecniero fondi 

 
qim.mecn.doqt., 
prof. givi  
papava 

 

papava givi 
gugava eldar 
xotenaSvili 
nanuli 
liparteliani riva 



49 
 

(agrobioteqnolo-
gia, agararuli 
mecnierebebi) 

gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi 

gaanalizebul iqna yavisferi tipis niadagi. gamoiyo da SeirCa  
mikroorganizmebi. SemuSavebulia diatomitis forebSi karbamidis Canergvis 
meTodika.  am mizniT ganxorcielda diatomi-tis fraqcionireba. SerCeil iqna  
fraqcia romlis marcvlebis zoma ar aRemateba  1-2 mm-s. draJirebis 
SemTxvevaSi diatomiti ifqveba burTulebian wisqvilSi 6-8 saaTis ganmavlobaSi. 
diatomitis forebSi karbamidis CanergvisaT–vis gamoyenebuli iyo sxvadasxva 
meTodi: valcireba, rodesac iReben diatomitisa da karbam- idis meqanikur 
narevs. procesi am dros grZeldeba 48 saaTis ganmavlobaSi. 
Canergvis xarisxi ar aRemateba  8-10%-s. sxvadasxva koncentraciis wyalxsna- 
ris gamoyeneba, rodesac karbamidis koncentracia icvleba 10-dan 50%-mde. 
Canergvis xarisxi am dros ar aRemateba 5- 6 %-s. 
ukeTesi Sedegi miiRweva, rodesac Canergva xorcieldeba nalRobSi, 150-155 
gradus temperaturaze. am SemTxvevaSi Canergvis xarisxi izrdeba 22-25%-
mde.Seswavlilia diatomitis forebSi karbamidis sorbciis procesi nalRob- 
Si. dadgenilia, rom diatomitis  forebSi sorbirebuli karbamidis raode- 
noba izrdeba temperaturis zrdasTan erTad, rac aixsneba gamlRvali kar- 
bamidis siblantis SemcirebiT, rac aadvilebs karbamidis molekulebis 
SeRwevas diatomitis forebSi. 150-155 gradus temperaturaze sorbciis xarisxi 
aRwevs 23-25%-s. Seswavlilia sorbciis procesze xangrZlivobisa da 
temperaturis gavlena. 
Seswavlilia diatomitis forebSi sorbirebuli karbamidis struqturirebis 
procesi 135–1550C -is intervalSi. struqturirebis siCqare am dros ramdenadme 
Semcirebulia im SemTxvevasTan SedarebiT, rodesac struqturireba 
xorcieldeba Cveulebriv pirobebSi, sareaqcio WurWelSi, diatomitis 
monawileobis gareSe. 

# proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 

ხელმძღვანელი -   
proeqtis 

Semsruleblebi 
 
 
 
3 

prolongirebu li 
da biodeg radire-
badi polimeruli 
gvarjilis sinTezi 
da kvleva. 
№ FR/381/10-160/14  
(dedamiwis 
Semswavleli 
mecnierebebi da 
garemo, garemos 
dacvis 
teqnologiebi)  

SoTa rusTavelis 
erovnuli 
samecniero fondi 

 
qim.mecn.kand., 
mTavari mecn. 
TanamSromeli 
marina gurgeniSvili 

 

gurgeniSvili 
marina 
lomTaTiZe zurab 
doxturiSvili 
nora 
papava qeTevan 

 

gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi 

kvlevis pirvel etapze SerCeuli da Seswavlil  iqna qlოrirebuli polimeri. 
ganxorcielda misi fraqcionireba molekuluri masis mixedviT. SerCeulia 

dabali da maRal- molekuluri masis mqone fraqciebi, sadac ganxorcieldeba 
azotis Semcveli monomerebis Canacvleba. Catarebulia kvlevebi bunebrivi 
sorbentis, kerZod ki diatomitis forebSi dabalmolekuluri qlorSemcveli 
oligomerebis CanacvlebisaTvis. Aam mizniT gamoyenebuli iyo oligomeri, 
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romlis dayvanili siblante organul gamxneლSi Seadgenda 0,1 –0,2 

mg/dls.Mმimdinareobs kvlevebi oligomeris molekulebis CanergvisaTvis 

diatomitis forebSi. amave dros momზadebulia pirobebi sorbentis gareSe, 
ologomeris molekulebSi funqciuri jgufebis Canavclebis 

gansaxorcieleblad. 
# proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 

ხელმძღვანელი -   
proeqtis 

Semsruleblebi 
 
 
 
4 

gaxangZlivebuli 
moqmedebis azoto-
vani sasuqebis 
sinTezi, kvleva da 
inovaciuri teqno-
logiis SemuSaveba 
FR/370/10-100/14 
(agrobioteqnolo-
gia, agararuli 
mecnierebebi) 

SoTa rusTave- 
lis erovnuli 
samecniero fondi 

soflis meur- 
neobaTa mecni- 
erebaTa doqtori, 
profesori 
eldar gugava 

eldar gugava 
givi papava 
nazi gelaSvili 
nunu maisuraZe 

gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi 

sagranto proeqtis amocanebos gansaxorcielenlad-sinTezisa da kvlevebis 
Casatareblad moZiebuli da momzadebuli iqna yvela saWiro apapratura 
daxelsawyoebi,: qimiuri reaqciebisaTvis qurebi, kolbebi, sakontaqto 
Termometrebi, eleqtro rele, macivrebi,Termostatebi,gadamyvanebi, sasworebi. 
sarevela, sasuqebi, damzadebulia  titriani xsnarebi, samuSao mdgomareobaSia 

moyvanili PH metri, speqtrometri da sxva saWiro saSvalebebi. aRebuli iqna   
aRmosavleT saqarTvelos regionebSi (Televi, gurjaani, marneuli, ,TeTri 
wyaro) saanalizod  niadagis nimuSebi Semdgomi kvlevebisaTvis. 

publikaciebi : 

                                   saqarTveloSi 

statiebi 
 

# avtori/ avtorebi statiis saTauri,  

Jurnalis/ 
krebulis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 

Gurgenishvili M.B., 

Papava G.Sh., 

SheroziaV.A., 

Chitrekashvili I.A., 

Papava Sh.R. and 

Tabukashvili Z.Sh 

“Investigation of the  

Structural Changes in 

Poly- phenylene 

Oxide in zhe Process 

of its  Processing An 

dfriction.” 

Georgian engineering 

News 
“polifenilenoq-
sidSi 
struqturuli 
cvlilebebis 
Seswavla 

Georgian 

engineering News, 

№ 3, 2015, 

Tbilisi pp.62-66 
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gadamuSavebisa 
da xaxunis 
pironebSi. “ 

anotacia 
Mmass-speqtrometruli meTodiT Seswavlil iqna  Termuli gadauSavebisa da 
xaxunis procesSi polifenilenoqsidSi mimdinare struqturuli cvlilebebi. 

naCvenebia, rom 3000 C –ze polimerSi mimdinareoბs destruqciul-struqturi- 

rebadi procesebi; amasTan erTad adgili aqvs frisis gadajgufebas, romel- sac 
mivyavarT makromolekulis gantotvamde da gel –fraqciis warmoqmnamde. xaxunis 
dros mimdinare  triboqimiuri procesebis Seswavlam gvaCvena, rom triboqimiuri 

procebis xasiaTi ganpirobebulia or moxaxune, dawnexili polimerული 
zedapirebis rTuli Sekerili struqtuliT, romelic TavisTavad Seicavs 

gantotvil, Sekeril da dabalmolekulur fraqciebs. 

# avtori/ avtorebi statiis saTauri,  
krebulis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

2 

ნ. maisuraZe, 

ე.gavaSeliZe, 

გ.papava,  
ნ. gelaSvili,  
ნ. doxturiSvili, 
v. Serozia, 
S. papava,  
რ. ლiparteliani 

„karduli bisfeno-
lebisa da difenil-
dikarbon bJavas sa-
fuZvelze maRaltem-
peraturuli poli- 
kondensaciiT aroma-
tuli rTuli poli-

eTerebis sinTezi“. 
 

petre meliqiSvi-
lis fizikuri 
da organuli 
qimiis institu-
tis Sromebi mi-
ZRvnili giorgi 
ciciSvilis 
dabadebis 100 
wlisTavisadmi 

Tbilisi, 
2015 weli 

 

gv. 105-111 
 
 

anotacia 
sinTezirebulia karduli jgufebis Semcveli heterojaWvuri rTuli 
polieTerebi, norbornanis tipis policikluri bisfenolebisa da 
difenildikarbonmJavas diqloranhidridis safuZvelze, maRaltemperaturuli 
polikondensaciis meTodiT. miRebuli polimerebi xasiaTdebian maRali  Tbo- da 
TermomedegobiT, kargad ixsnebian qlorirebul naxSirwyalbadebSi. xsnarebidan  
warmoqmnian gamWvirvale firebs, romlebsac aqvT kargi meqanikuri  da  

dieleqtrikuli Tvisebebi. 

# avtori/ avtorebi statiis saTauri,  

Jurnalis/ 
krebulis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

3 

e. gavaSeliZe,  
n. maisuraZe,  
g. papava,  
n. doxturiSvili, 
n. gelaSvili,    
q. papava,  
r. ciskariSvili, 
i. CitrekaSvili 

policikluri bis-
fenolebisa da di-
feniloqsidikarbo-
nmJavas safuZvel-
ze, maRaltempera-
turuli polikon-
densaciiT, kardu-
li tipis aromatu-
li polieTerebis 

sinTezi.  

petre meliqiSvi-
lis fizikuri 
da organuli 
qimiis institu-
tis Sromebi mi-
ZRvnili giorgi 
ciciSvilis 
dabadebis 100 
wlisTavisadmi 

 

Tbilisi, 
2015 weli 

 

Ggv.112-119 
 

anotacia 
maRaltemperaturuli polikondensaciis meTodiT, sinTezirebulia 
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poliarilatebi policikluri bisfenolebis safuZvelze, romlebic Seicaven 
norbornanis tipis Camnacvleblebs. mJava komponentad gamoyenebulia 
difeniloqsiddikarbonis mJava. Seswavlilia polimerebis Tvisebebi. 
poliarilatebi xasiaTdebian maRali Tbo- da TermomedegobiT.  dikarbonmJavaSi 
fenilis birTvebs Soris Jangbadis atomis arseboba iwvevs garbilebis 
temperaturis Semcirebasa da drekadobis gazrdas. Ppolimerebi xsnarebidan 
warmoqmnian gamWvirvale firebs, romlebsac axasiaTebT kargi meqanikuri da 
dieleqtrikuli maCveneblebi, romlebsac inarCuneben maRal temperaturaze 
gaxurebis  drosac. 

 

ucxoeTSi 

statiebi 
 

# avtori/ avtorebi statiis saTauri,  

Jurnalis/ 
krebulis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 

M. Gurgenishvili,  
G. Papava,  
V. Sherozia,  
I. Chitrekashvili,  

R. Tsiskarishvili,  
I. Jinikashvili 

“Impact of modification 

process on graphite 

structure at application 

of chloroperfluorodo-

decylfluoro sulfate 

 
“qlorperftordo-
decil ftorsul-
fatiT modifici-
rebis procesis 
gavlena grafitis 
struqturaze.”   

” Journal of 

Chemistry and 

Chemical 

Engineering, ISSN 

1934-7375, USA. 

David Publishing 

Company, 

Chicago,IL, USA. 
Vol 9, No.4, 2015 

Chicago,IL, USA. 
 

pp.153-159 
 

anotacia 
Seswavlilia ftorSemcveli oligomeriT–qlorperftordodecilftorsulfatiT 
modificirebis procesis gavlena grafitis struqturaze. naCvenebia, rom am dros 
grafitis struqtura ar icvleba. daikvirveba mxolod qlorperftordodecil-
ftorsulfatis nawilakebis daSla monofenebad, romlebic ganlagdebian 

grafitis kristalSoris areSi. grafitze meqanikuri zemoqmede- bis dros es icavs 
mas daSlisagan da, Sesabamisad, aumjobesebs mis zogierT triboteqnikur 
maxasiaTeblebs. 

# avtori/ avtorebi statiis saTauri,  
krebulis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

2 

M.B. Gurgenish vi li, 

I.A. Chitre kashvi li, 

G.Sh. Papava,  
Sh.R. Papava, 
V.A. She rozia, 

N.Z.Khotenashvili, 

Z.Sh. Tabukashvili 

“Organomineral Ionites” 
 

“organominera 
luri ionitebi” 

High Performance  

Polymers for 

Engineering- Based 

Composites 
 

Apple Academic 

Press, Inc 
9 Spinnaker Way, 

Waretown, NJ 

08758 USA, 

Email: 

info@appleacade

micpress.com 

pp.52-59 
 

anotacia 
    sinTezirebulia organo-mineraluri ceoliTi bunebrivi sorbentis – 
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klinoptilolitis safuZvelze, romelSidac sorbenti qimiuri bmebiTaa 
dakavSirebuli ionogenuri jgufebis Sencvel organul molekulebTan. 
    klinoptilolitis qimiuri modificireba ganxorcielebulia ceoliTis 
karkasSi karboqsilis ionogenuri jgufebis CanacvlebiT, rac uzrunvelyofs 
ionitis statikuri ionmimocvliTi tevadobis gazrdas aramodificirebul 
ceoliTTan SedarebiT 0,1 – 0,9-dan  5,0 – 6,0 mg/eqv.g-mde.ceoliTis karkasSi 
karboqsilis ionogenuri jgufebis Semcveli susti mJava kaTionitis sinTezi 
ganxorcielebulia modificirebuli klinoptilolitis H-formisa da bron-
ZmarmJavas urTierTmoqmedebiT 

# avtori/ avtorebi statiis saTauri,  

Jurnalis/ 
krebulis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

3 

I.A. Chitrekashvi li, 

M.B. Gurgenishv li, 

G.Sh. Papava, 
V.A. Sherozia, 

K.R.Papava, 

N.Z.Khotenashvili, 

Z.Sh. Tabukashvili 

“ Zeolite Bazed 

Hybrrid Cationites” 
H”hibriduli 
kaTionitebi 
ceoliTebis 
safuZvelze” 
 

“High Performance  

Polymers for 

Engineering- Based 

Composites 

Apple Academic 

Press, Inc 

9 Spinnaker 

Way, Waretown, 

NJ 08758 USA, 

Email: 

info@appleacad

emicpress.com 

pp.60-65 
 

anotacia 
modificirebuli klinoptilolitis H- formisa da qlorpropionis mJavas 
safuZvelze sinTezirebulia ceo;oTis karkasSi carboqsilis ionogenuri 
jgufebis Semcveli susti mJava kaTioniti. Kklinoptilolitis wyliT 
damuSavebis Sedegad Na scildeba klinoptiloliTis karkass da warmoqmnis 
wyalSi xsnad qlorids. Aam gziT natriumi scildeba ceoliTis karkass da 
warmoiqmneba silanolis jgufebi. am jgufebis urTierTmoqmrdebiT 
qlorpropionis mJavasTan maT Soris warmoiqmneba qimiuri bmebi. 
miRebuli kaTioniti medegia mJavisa da  tutis mimarT, aqvs maRali meqanikuri 
simtkice da gazrdili ionmimocvliTi tevadoba 

 

samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
 
 
 
1 

M.Gurgenishvili,  
I. Chitrekashvili, 
 Z.Tabukashvili,  
V.Sherozia,  
G.papava 

 

“Study of Modification process of 

Simple Aromatic Ethers” 
”aromatuli martivi 
polieTerebis modifi- 
cirebis procesis Ses- 
wavla” 

Shird international Caucasion 

Simposium on Polymers 

&Advansed Materials 
 

moxsenebis anotacia 
    antifriqciul plastikur masalebSi Semkvrelad gamoyenebuli aromatuli 
martivi polieTeris - polifenilenoqsidis stabilizaciisaTvis, misi 
modificirebis mizniT  gamoyenebulia ftoris Semcveli oligomerebi – 
ftoralkanebi. M 
    mas-speqtrometruli meTodis gamoyenebiT SeswavliliaMmodificirebuli 
polifenilen oqsidis Termuli destruqcia 3000C-ze. Mmodificirebuli 
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polifenilenoqsidi xasiaTdeba gaumjobesebuli friqciuli TvisebebiT. 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
 
 
 
 
2 

M.Gurgenishvili,  
I. Chitrekashvili,  
Z.Tabukashvili, 
 R. Tsiskarishvili 

“Ionites on zhe Bazis  of Zeolites” 
”ionitebi ceoliTebis 

safuZvelze” 
 

Shird international Caucasion 

Simposium on Polymers 

&Advansed Materials 
 

moxsenebis anotacia 
klinoptilolitis forebSi, katalizatoris Tanaobisas, pirvel etapze 
xorcieldeba fenolis molekulebis Canergva. Semdeg 125-1350C-ze, aldehidTan 
polikondensaciiT xdeba rezolis tipis oligomeris warmoqmna. warmoqmnili 
meTilolis jgufebi urTierTqmedeben ceoliTis silanolis jgufebTan da 
warmoqmnian qimiur bmebs. Semdeg fenolis birTvSi xdeba sulfo-jgufis 
Canacvleba. miRebuli ionitis statikuri ionmimocvliTi tevadoba tolia 
5,5-8,0 mg/eqv.-is. 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

3 

I. Chitrekashvili, 

M.gurgenishvili,  

G.papava,  

V.Sherozia,  

K. Papava,  

N. Khotenashvili, 

Z.Tabukashvili 

“Zeolite Based Hybrrid  

Cationites 
”hibriduli kaTionitebi 

ceoliTebis 
safuZvelze” 

Shird international Caucasion 

Simposium on Polymers 

&Advansed Materials 
 

moxsenebis anotacia 
    sinTezirebulia kaTionitis sinTezisaTvis sawyis komponentebad 
gamoyenebulia qimiurad modificirebuli ceoliTis wyalbaduri forma da 
qlorpropionis mJava. miRebuli kaTionotis gacvliTi tevadobaa 5-6 mg/eqv., 
maSin rodesac klinoptiloliTis tevadobaSeadgens 0,2-0,3 mg/eqv-s. xasiaTdeba 
maRali meqanikuri, qimiuri da TermomedegobiT, aqvs maRal temperaturaze 
muSaobis unari. 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

4 

G. Papava,  
N. Gelashvili,  
E. Gavashelidze, 
N. Maisuradze,  
N. Dokhturishvili,  
Sh. Papava 

“Phenol-Formaldehyde 

Compozites” 
”fenolfarlfehiduri 

kompozitebi” 

Shird international Caucasion 

Simposium on Polymers 

&Advansed Materials 

moxsenebis anotacia 
miRebulia polimeruli kompoziti sawyisi komponentebis - bunebrivi 
mineraluri nedleulis (diatomitis) da novolaqis tipis oligomerebis 
safuZvelze, romelTa Termuli gadamuSavebis Sedegad, kompresiuli dawnexviT 
miRebulia plastikuri masalebi. Polimeruli kompoziti Seicavs 30-80%-mde 
diatomits da xasiaTdeba maRali fizikur-meqanikuri da dieleqtrikuli 
maCveneblebiT. 
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inteleqtualuri sakuTreba 
 

# 
avtori/ 

 avtorebi 

patentis  
dasaxeleba 

patentis 
gamcemi 

organizacia 

patentis 
saregistracio 

nomeri 

patentis 
gacemis weli 

1 
 

givi papava, 

eldar gugava,  
nora 
doxturiSvili, 
nunu maisuraZe, 
nazi gelaSvili, 
marina 
gurgeniSvili, 
qeTevan papava, , 
nanuli 

xotenaSvili, 
riva 

liparteliani. 

prolongirebuli 
moqmedebis 

აზოტოვანი 
sasuqis miRebis 
xerxi, 

saqarTvelos 
inteleqtu-
aluri 
sakuTrebis 
erovnuli 
centri 

 

  ,№132 55/02 

 

 
    2015 

# 
avtori/ 

 avtorebi 

patentis  
dasaxeleba 

patentis 
gamcemi 

organizacia 

patentis 
saregistracio 

nomeri 

patentis 
gacemis weli 

 

2 

 

givi papava, 
vitali 
Serozia, 
eldar gugava, 
nora 
doxturiSvili 
nunu maisuraZe, 
nora 
doxturiSvili, 
marina 
gurgeniSvili, 
ia 
CitrekaSvili, 
eTer 
gavaSeliZe, 
Salva papava  

გრაფიტის 

სპილენძით 

პლაკირებული 

კომპოზიციის 

მიღების ხერხი, 

saqarTvelos 
inteleqtu-
aluri 
sakuTrebis 
erovnuli 
centri 

 

  № 132 56/02 
 

 
     2015 

 

 

                                              5. navTobis qimiis laboratoria 
 

ხელმძღვანელი - მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი q.m.k. naTela xecuriani  
 

პersonaluri Semadgenloba:  

m 
mTavari mecnier TanamSromeli: q.mk. elza Tofuria 
ufrosi mecnier TanamSromlebi:  q.mk. e. uSarauli, q.mk. g. xitiri, q.mk. 
z. molodinaSvili; 
mecnier TanamSromlebi: q.mk. q. goderZiSvili, q.mk T. gabunia,  
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q.mk. z. amiriZe, T.SatakiSvili, m. CxaiZe, i. mWedliSvili;  
inJineri: k. simoniSvili. 
Laboranti: l.kaSia, q. balxamiSvili. 
, 

saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxelebamecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 

saqarTvelos axali 
navTobebis qimiuri 
bunebis da Tvisebebis 
Seswavla 
(navTobis qimia) 

mT. mecn. TanamSromli  
q.m.k. naTela xecuriani 

e. uSarauli, 
q. goderZiSvili, m. CxaiZe, 

i. mWedliSvili 

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi 

rogorc cnobilia, dedamiwis wiaRiseulidan yvelaze ufro mniSvnelovani 
energomatarebeli resursi navTobia. amdenad mis Seswavlas da pasportizacias 
udidesi mniSvneloba aqvs qveynis energetikuli resursebis dadgenis, am 
nedleulis racionaluri gamoyenebis, ekonomikis ganviTarebisa da 
winsvlisaTvis. aqedan gamomdinare, Cveni kvlevis ZiriTad mizans saqarTvelos 
moqmedi sabadoebis navTobebis kvleva warmoadgens. saangariSo periodSi 
Seswavlilia sacxenisis axali WaburRilebis (## 7, 11, 12, 13, 14) nedli 
navTobebis da maTgan miRebuli naTeli fraqciebis fizikur-qimiuri 
maxasiaTeblebi. 
   kvlevebiT dadgenilia, rom sacxenisis sabados adre mopovebuli da 
Seswavlili navTobebisgan gansxvavebiT  axali WaburRilebis navTobebi ufro 
msubuq navTobebs ganekuTvnebian. naTeli fraqciebis 3200C-mde gamosavali 
gansakuTrebiT maRalia da 80-90%-mde meryeobs. maTi simkvrive 200C–ze icvleba 
760,0 - 812,0kg/m3; kinematikuri siblante 0,9 – 2,4sst; gayinvis temperatura > -300C. 
Zvel navTobebis msgavsad axali navTobebic xasiaTdebian parafinebis (0,05-1,1%), 
gogirdis (0,1%) da fisovan-asfaltenuri naerTebis (0,8 - 1,75%) dabali 
SemcvelobiT. am monacemebis safuZvelze SegviZlia davaskvnaT, rom sacxenisis 
sabados navTobebi Zalian maRali xarisxis, nafteno-aromatul navTobebs 
miekuTvnebian. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxelebamecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

2 

saqarTvelos bunebrivi 
bitumebis tipebis da 
formirebis pirobebis 
Seswavla, maTi pasporti-
zacia da ranJireba adgi-
lobriv mrewvelobaSi 
gamoyenebis mizniT 
(navTobis qimia) 

mT. mecn. TanamSromli  
q.m.k. naTela xecuriani 

ufr. mecn. TanamSromlebi: 
q.m.k. e. Tofuria,  

q.m.k. z. molodinaSvili,  
mecn. TanamSromeli:  

T.SatakiSvili 
 

Ggardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi 
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saqarTveloSi navTobebTan erTad bunebrivi bitumebis gamovlinebebicaa 
dafiqsirebuli, romlebic navTobproduqtebis miRebis mniSvnelovan 
alternatiul nedleuls warmoadgenen. qimiuri da fraqciuli Sedgenilobis 
mixedviT bitumebi kompleqsuri daniSnulebis nedleulia, saidanac 
SesaZlebelia Zravis sawvavebis, siblantis maRali indeqsis da gayinvis dabali 
temperaturis mqone zeTebis, maRalxarisxovani sabitume masalebis da sxv.  
miReba. aqedan gamomdinare mniSvnelovania saqarTveloSi arsebuli bunebrivi 
bitumebis Seswavla da maTi gamoyenebis gzebis dasaxva. saangariSo periodSi 
Seswavlilia karis gadasasvlelis sabados (kaxeTis regioni) bunebrivi bitumi. 
am nedleulidan organuli nawilis gamotana xorcieldeboda soqsletis 
aparatSi qloroformiT. eqstraqcia mimdinareobda xsnaris gauferulebamde. 
gamxsnelis mocilebis Semdeg ganisazRvra organuli nawilis gamosavali, 
simkvrive, nacrianoba da elementuri Semadgenloba. kvlevis monacemebma aCvena, 
rom sakvlev bitumSi organuli nawilis Semcveloba dabalia da Seadgens 14,2%-
s, daJangulobis xarisxi maRalia(Jangbadis Semcveloba 6,24%-ia).  
deasfaltizaciisa da adsorbciuli qromatografiis meTodebis gamoyenebiT 
Seswavlili iyo organul nawilSi naxSirwyalbadebis fraqciis, fisebis da 
asfaltenebis ganawileba. kvlevam aCvena, rom naxSirwyalbadebis raodenoba 
Seadgens 28,3%, fisebis-40%, asfaltenebis–30%. naxSirwyalbadebis Semcvelobis 
mixedviT karis gadasasvlelis bitumi warmoadgens asfalts. aRniSnul bitumSi 
navTobisaTvis damaxasiaTebeli yvela mikroelementia warmodgenili, Tumca 
maTi procentuli Semcveloba navTobTan SedarebiT ufro maRalia. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxelebamecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 

narCenebidan sasargeblo 
navTobproduqtebis miReba 
(navTobis qimia)  

ufr. mecn. TanamSromli  
q.m.k. g. xitiri 

g. xitiri 
T. gabunia 

Ggardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi 

SemuSavebulia navToburi narCenebis fraqcia 350-450oC da narCenidan >450 oC 
aseve navTobsadenis danaleqidan cerezinebisa da myari parafinebis gamoyofis 
ramodenime meTodika. Seswavlilia am fraqciebidan gamoyofili myari 
parafinebisa da cerezinebidan sacxis, saizolacio da sasanTle masalis  
miRebis SesaZlebloba. garda aRniSnulisa  narCenidan >450 oC  gamoyofilia 
lumenofori 20-22%, romlis naTeba xasiaTdeba  0.45 kvanturi gamosavlianobiT, 
xolo fraqcia 350-450oC gamoyenebulia maRali mdgradobis da kaloriulobis 
brtyeli briketuli sawvavis misaRebad.  

 

publikaciebi: 

saqarTveloSi 

statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri,  

Jurnalis/ 
krebulis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 
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1 
 

n. xecuriani,  
e. uSarauli,  

i. mWedliSvili, 
g. SavguliZe, 

T. SatakiSvili, 
v. ciciSvili 

navTobisa da gazis 
roli msoflio 
energetikaSi 

saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuli 

akademiis macne, 
qimiis seria, 

2015, tomi 41, # 
1-2 

Tbilisi gv. 92–97 (6) 

anotacia 
ganxilulia msoflio energetikuli bazris ZiriTadi maCveneblebi –  
geopolitikuri faqtorebis gavlena, energiis ganaxlebadi wyaroebis gamoyeneba, 
energiresursebis globaluri warmoeba da sxva. 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri,  

Jurnalis/ 
krebulis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 
 

2 
 

n. xecuriani,  
e. uSarauli,  

q. goderZiSvili, 
e. Tofuria,  
m. CxaiZe 

norios axali 
WaburRilebis 
navTobebis 
Seswavla 

saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuli 

akademiis macne, 
qimiis seria, 

2015, tomi 41, N# 
1-2 

Tbilisi gv. 88–91 (4) 

ანოტაცია 
Seswavlilia norios axali WaburRilebis navTobebi. naCvenebia, rom axali 
navTobebi gansxvavdebian Zveli navTbebisagan dabalmduRare fraqciebis maRali 
gamosavliT da fisovan-asfaltenuri naerTebis dabali SemcvelobiT. 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri,  

Jurnalis/ 
krebulis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 
 
 
3 

e. uSarauli,  
e. Tofuria,  

q. goderZiSvili,  
i. mWedliSvili, 
n. xecuriani 

sacxenisis 
navTobis kvleva 

petre 
meliqiSvilis 
fizikuri da 

organuli qimiis 
institutis 
Sromebi, 2015 

Tbilisi gv. 131–135 
(5) 

ანოტაცია 
sacxenisi navTobis SeswavliT naCvenebia, rom igi gamoirCeva msubuqi fraqciebis 
maRali SemcvelobiT da mcire raodenobiT Seicavs parafinebs, gogirds da 
fisovan-asfaltenur naerTebs.K250–3500C fraqciis naftenuri koncentratebis 
qromato-mass-speqtrometruli kvlevebiT naCvenebia, rom am koncentratebSi 
Semavali naxSirwyalbadebi adamantanis msgavsi kompaqturi struqturiT 
xasiaTdebian. 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri,  

Jurnalis/ 
krebulis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

4 

e. Tofuria,  
n. xecuriani, 
z.gongliaSvili, 
e. uSarauli, 
q. goderZiSvili,  

sawvavi briketebis 
miReba bio da 
Sereuli meoradi 
nedleulisgan  

petre 
meliqiSvilis 
fizikuri da 

organuli qimiis 
institutis 

Tbilisi gv.136–139  
(4) 
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i. mWedliSvili, 
z. molodinaSvi-
li, 

m. CxaiZe 

Sromebi 

anotacia 
fiWvis da naZvis naxerxidan xe-burbuSelas filis nafqvidan da simindis 
fesvebidan damzadebulia bio da Sereuli sawvavi briketebi. gansazRvrulia 
maTi fizikur-qimiuri da teqnikuri maxasiaTeblebi. 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri,  

Jurnalis/ 
krebulis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

5 

n. xecuriani,  
e. Tofuria,  

z.gongliaSvili, 
e. uSarauli, 

q. goderZiSvili,  
i. mWedliSvili, 
z.molodinaSvi-
li, m. CxaiZe 

saqarTvelos 
meoradi 
nedleulidan 
miRebuli saqvavi 
briketebis 
daxasiaTeba 

saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuli 

akademiis macne, 
qimiis seria, 
2015, t. 41, # 3 

Tbilisi gv. 233–239 
(7) 

anotacia 
meoradi nedleulis gadamuSavebiT damzadebulia bio da Sereuli kompoziciis 
sawvavi briketis 50-mde nimuSi. gansazRvrulia rogorc narCeni masalis, aseve 
briketebis maxasiaTeblebi, briketebis wvis Sedegad miRebuli energiis 
raodenoba da garemos dacvis ekologiuri efeqti. 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri,  

Jurnalis/ 
krebulis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

6 

g.xitiri, 
r.kokilaSvili 

maRalefeqturi 
luminoforis 

miRebis inovaciuri 
teqnologia 

saqarTvelos 
teqnikuri 

universitetis 
Sromebi, 2015 
dekemberi 

Tbilisi 3 

anotacia 
dadasturebulia axali lumonoforis maRali luminescenturi intesivobis da 
feris faqtoris, momwvano-moyviTalo speqtris ubanSi, nakeTobis zedapiridan 
sruli garecxvis unarianoba. TviTRirebuleba maRalefeqturi luminoforis 
noriol- A-400 26%- iT iafia mis winamorbrdze-noriol- A- ze 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri,  

Jurnalis/ 
krebulis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

7 

g.xitiri, 
i. CikvaiZe, 
T.gabunia, 
m.wurwumia 

navTobsadenis 
profilaqtikis 
Semdeg miRebuli 
danaleqis kvleva 

unarCeno 
utilizaciis 

mizniT 

saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuli 

akademiis moambe, 
2015, dekemberi 

Tbilisi 3 

anotacia 
naCvenebia navTobsadenis danaleqi narCenis fraqciidan antifraqciuli sacxis, 
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agreTve plastikuri sacxebisTvis parafinisa da cerezinis sxvadasxva 
kompoziciebis miRebis efeqturoba. 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri,  

Jurnalis/ 
krebulis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 
 
8 

g. xitiri 
i. CikvaiZe 
T. gabunia 
m. wurwumia 

navTobsadenSi 
daleqili narCeni-
dan sayofacxovre-
bo qimiis produq-
tebis miReba 

petre 
meliqiSvilis 
fizikuri da 

organuli qimiis 
institutis 
Sromebi 
2015 w 

Tbilisi 140-141 

ანოტაცია 
navTosadenis   daleqili narCenis kvlevam aCvena, rom dafraqcionirebis 
Sedegad SesaZlebelia dizelis sazafxulo komponentis miReba, romelsac 
parafinis didi Semcvelobis gamo aqvs maRali cetanis ricxvi, gogirdis 
umniSvnelo umniSvnelo raodenobas Seicavs da misgan mizanSewonilia 
aRniSnuli sawvavis  miReba. fraqcia 350-4500C aseve parafinebis da cerezinebis 
unikaluri maRali Semcvelobis gamo saukeTesoa antifriqciuli sacxis 
misarebad. narCeni >4500C gamoyeneba saizolacio masalis  misaRebad. 

 
samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

saqarTveloSi 

  
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
 
1 
 
 

G.Khitiri,  I.Chikvaidze, 

R.Kokiashvili 
Innvation Technique for 

Reception of high-Perfomance 

Luminophore 
maRalefeqturi 

lumoforis miRebis 
inovaciuri teqnologia 

GGeorgian Techical Univrsity, 

Utilization engineering scietific 

centre, November 2015 

moxsenebis ანოტაცია 
naCvenebia, rom naxevar-gudronis da adsorbentis narevidan fisebis  
eqstraqciisaTvis petroleinis  eTeris gamoyenebisas xdeba fisebis ufro meti 
raodenobiT eqtraqcia, rac aqrobs luminescenturi naTebis intesivobas, amitom 
mis naclad ufro efeqturia gaTxevadebuli propan-butanis  narevis gamoyeneba, 
rac Sesabamisad orjer zrdis luminescenciis intesivobas etalonTan 
SedarebiT. 

 
a) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 
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2 
 
 

N.Todua, N.Khetsuriani, E.Topuria, 

L.Megutnishvili, A.Mayov, 

A.Mikaia 
 
 
 
n.Todua, n.xecuriani,  
e.Tofuria, l.meguTniSvili, 
a.maiovi, a.miqaia 

Pretreatment of Oil Samples for 

GCMS Analysis of Polycyclic 

Aromatic Hydrocarbons and 

Their Hetero Analogs 
 
policikluri aromatu-
li naxSirwyalbadebis 
da maTi heteroanaloge-
bis GCMS analizisaTvis 
navobis nimuSebis winas-
wari momzadeba 

ASMS 63RD conference jn Mass 

Spectrometry and Allied Topics  
May 31 – Yune 4, 20015 
ST.Louis, Missouri (USA) 

 
ASMS 63RD mas speqtromet-
riis da msgavsi meTodebis 
konferencia 
31maisi-4ivnisi, 2015 
sant luisi, misuris Stati 
(aSS) 

 moxsenebis ანოტაცია 

 SromaSi aRwerilia dayofis meTodika, romelic iZleva ZiriTadi 
qromatografiuli borcvis(kuzis) dayofis SesaZleblobas da saimedo mas - 
speqtraluri da airqromatografiuli Sekavebis indeqsebis minacemebis miRebas. 

 

 
6. agraruli qimiis problemaTa laboratoria 

 

ხელმძღვანელი - მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, qim. Mmecn. Ddoqt. spartak  
urotaZe  
 

პერსონალური შემადგენლობა:  
mT. mecn. TanamS., qim. Mmecn. kand. i. beSkenaZe, m.burjanaZe 
ufr. mecn. TanamS., qim. Mmecn. kand,: n. osipova, T. kvernaZe, c. gabelia, r. 
liparteliani 
mecn. TanamS., qim. Mmecn. kand,: n. JorJoliani, l. jafariZe, e. saluqvaZe,   
mecn. TanamS., akad. doqt.: m. gogalaZe, 
mecn. TanamS.: n. klarjeiSvili.  

 
saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 wlisaTvis 

dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 
 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxelebamecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis Semsruleblebi 

 
 
 
 
 
1 
 
 
 

rkinis Semcveli koordi-
naciuli naerTebis miReba, 
maT safuZvelze samkurna-
lo-profilaqtikuri vete-
rinaluri saSualebebis 
Seqmna da gamocda.  
(agraruli qimia) 

ufr. mecn. TanamS., 
qim. Mmecn. kand,: 
ciala gabelia 

leila jafariZe 
nana osipova 
eTer saluqvaZe 
Tamar kvernaZe 
manana burjanaZe 

 

Ggardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi 
Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 

    bunebrivi naxSirwylebis narevidan kompleqswarmomqmneli fazis gamoyofis 

mizniT SemuSavebuli iyo dayofis meTodi modelur sistemaze. 0.01 N   HCl –is 
xsnariTeluirebuli fraqcia vaakuumSi dakoncentrirebis Semdeg gamokvleuli 
iyo aRmavali qromatografiis (qaRaldis) meTodis gamoyenebiT. qromatografiuli 
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kvleva Catarda glukozis Jangvis produqtSi Semaval polioqsimJavebs – 

glukonis, glukaris da 5 – keto D  glukaris mJavebs. simindis naquCis 
qromatogramaze dafiqsirda kompleqswarmomqmneli fazis maCvenebeli. dadginda, 
rom simindis naquCis hidrolizis Sedegad miRebuli narevi Seicavs 
kompleqswarmomqmnel fazas. axali kompleqswarmomqmneli ligandebis moZiebis 
farglebSi moisinja saqarozas kompleqswarmomq-mnel agentad gamoyenebis 
SesaZlebloba. saqarozas inversiis produqtis dakoncentrirebis da azotmJaviT 

daJangvis Semdeg, maTSi Setanil iqna mikroelementebi (Fe, Mn).  miRebuli 
xelaturi kompleqsebi wyalSi kargi xsnadobiT xasiaTdeba. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxelebamecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis Semsruleblebi 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

bunebrivi ceoliTebisa da 
metalTa xelatebis 
Semcveli kompoziciebis 
Seqmna da gamocda 
(agraruli qimia) 

mT. mecn. TanamS., qim. 
Mmecn. kand. iamze 

beSkenaZe 

nani JorJoliani 
maia gogalaZe 
nazi klarjeiSvili 

Ggardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi 
Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 

    dadagenilia sinTezis pirobebi da sinTezirebulia makro, mikro (Mn, Zn, 

Fe,Co), ultramikro (Se,Cr) elementebis da acetilsalicilismJavas (vitamini C) 

Semcveli biokoordinaciuli naerTebi. Ddadgenilia sinTezirebuli naerTebis 
individualoba, Sedgeniloba da bmis xasiaTi kvlevis rigi fizikur-qimiuri 
meTodebiT (mikroelementuri analizi, lRobis temperatura, xsnadoba sxvadasxva 
gamxsnelSi, difraqtometria). sinTezirebuli naerTebis narevebis safuZvelze 
momzadebulia sasuqis koncentrati da muSa xsnari, romelic gamocdilia 
simindis kulturaze. momzadebulia kompoziciebi biokoordinaciuli naerTebisa 
bunebriv ceoliTebTan, romlebic icdeba, rogorc frinvelTa sakvebis danamati. 
eqsperimenti grZeldeba. 

 

sagranto dafinansebiT damuSavebuli 
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 

ხელმძღვანელი -   
proeqtis 

Semsruleblebi 
 
 
1 
 
 
 
 

liTonkompleqsebis 
sinTezi, kvleva da 

gamoyeneba -   
FR /436/ 6- 480/14,  

2015-2018 ww 
(agraruli qimia) 

 ssip SoTa 
rusTavelis 
erovnuli 
samecniero fondi     

Lleila jafariZe ciala gabelia,  
eTer saluqvaZe,  
nana osipova,  
Tamar kvernaZe,  
givi CimakaZe 

Ggardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi 
Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 

gegmiT gaTvaliswinebuli pirveli periodis amocana sruladaa Sesrulebuli. 
angariSi droulad Cabarda rusTavelis erovnul samecniero fonds. 

publikaciebi: 
1) saqarTveloSi 
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statiebi 

# avtori/ avtorebi statiis saTauri,  

Jurnalis/ 
krebulis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 

Бешкенадзе И.А., 
Жоржолиани Н.Б. 
Чагелишвили А.А.,  
Уротадзе С.Л.,  
Гогаладзе М.А., 
 Бегелури Г.Т.,  
Кларджеишвили Н.А 
 
beSkenaZe i., 
JorJoliani n., 
CageliSvili a.,  
urotaZe s.,                        
gogalaZe m., 
beReluri g., 
klarjeiSvili n. 

Гетероядерерные 

цитраты 

микроэлементов в 

рационнах цыплят – 

бройлеров. GEN  
 
 
 
Mmikroelementebis 
heterobirTvuli 
citratebi 
broileris 
wiwilebis 
racionSi,  

Georgian Enginering 

News  #2, 2015 
 
 
 
 
 
 

saqarTvelos 
sainJinro 
siaxleni 

#2, 2015 
 
 

Тбилиси 
 
 
 
 
 
 
 

Tbilisi 
 

5  
Ст.77-81 

 
 
 
 
 
 

5 G 
gv.77- 81 

 

ანოტაცია 
1. eqsperimentis Sedegad naCvenebia, rom premiqsebSi mikroelementebis 

(Mn,Zn,Fe,Co,Cu) xelaturi formiT - citratebiT damateba, dadebiTad moqmedebs 

broileris wiwilebis zrdasa da ganviTarebaze, rac uzrunvel-yofs sakvebis 

xarjis Semcirebas, umjobesdeba xorcis xarisxi.. amasTan SenarCunebulia 

organizmis Afiziologiuri maCveneblebis normebi. 

# avtori/ avtorebi statiis saTauri,  

Jurnalis/ 
krebulis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 
 
 
2 
 
 

s.urotaZe,  
v.ciciSvili 
n.dolaberiZe, 
n.osipova 
T.kvernaZe, 
m.burjanaZe 

 

saqarTvelos 
lomointitebis 
daxasiaTeba,        

petre 
meliqiSvilis 
fizikuri da 
organuli 

qimiis institu-
tis Sromebi 

2015, 
 

 Tbilisi 
 

7 
gv.34-40 

ანოტაცია 
Catarebulia saqarTvelos adgilmdebareobis lomontitSemcveli tufebis sawyisi 
da maTi modificirebuli forebis kompleqsuri kvleva maTi praqtikuli 
gamoyenebis mizniT. Ddadgenilia saqarTvelos lomontitis celiTuri fazis 
Semcveloba da misi medegoba amoniumis qloridisa da marilmJavas xsnarebis 
mimarT. Seswavlilia sorbciuli tevadoba wylis orTqlis mimarT, aseve 
mimocvliTi tevadobebi sxvadasxva metalTa kaTionebis mimarT. 

# avtori/ avtorebi statiis saTauri,  

Jurnalis/ 
krebulis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 
 

leila jafariZe, 
ciala gabelia,  

bentonituri 
Tixebis 

petre 
meliqiSvilis.        

Tbilisi 3 
68-70 
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3 
 

eTer saluqvaZe, 
spartak urotaZe   
 

 

modificireba 
navTobproduqtebiT
.   

fizikuri da 
organuli 

qimiis institu-
tis Sromebi. 

2015, 
ანოტაცია 

miRebulia Tixebis axali modifikaciebi – karbonizirebuli Tixebi 
hidrofoburi TvisebebiT. Karbonizacia mimdinareobs 200 0C,rac rogorc Cans 
ganpirobebulia Tixebis katalizuri TvisebebiT. Procesi zedapirulia, 
cvlileba Sidakristalur struqturaSi ar SeimCneva, isini inarCuneben 
ionmimocvlis Tvisebebs. 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri,  

Jurnalis/ 
krebulis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemlo
ba 

gverdebis 
raodenoba 

4 

С.Л. Уротадзе,  
В.Г. Цицишвили,  
К.Д. 

Амирханашвили,  
Н.А. Осипова,  
Т.К. Квернадзе 
 
s.urotaZe, 
g.ciciSvili  
k.amirxanaSvili, 
n. osipova, 
T. kvernaZe 

Грузинский 

природный  цеолит в 

очистке дренажных 

вод.            
 
 
saqarTvelos 
bunebrivi ceoli-
Ti sadrenaJo 
wylebis gawmendis 
saqmeSi 

Труды Института 

физической и 

органической 

химии П.Г.Мели-

кишвили 2015,  
 
petre meliqiS-
vilis fizikuri 
da organuli 
qimiis institu-
tis Sromebi 

2015w 

  Тбилиси  
 
 
 
 
 
 

Tbilisi 
 
 
 
 

2 
ст.80-81 

 
 
 
 
 
2 

gv.80-81 
 

ანოტაცია 
Seswavlilia saqarTvelos adgilmdebareobis bunebrivi ceoliTis – 
klinoptilolitis sawyisi da wyalbaduri formis gamoyenebis SesaZlebloba 
drenaJuli wylebis gawmendis saqmeSi. naCvenebia klinoptilolitis wyalbaduri 
formis efeqturoba aRniSnul procesebSi 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri,  

Jurnalis/ 
krebulis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemlo
ba 

gverdebis 
raodenoba 

5 

n. jabiSvili 
v.ciciSvili, 
n.klarjeiSvili 
d.ZnelaZe,  
s.urotaZe   

 
 

fosfaturi 
kompozitebis 
miReba, kvleva da 
gamoyenebis 
perspeqtivebi.  
 

petre 
meliqiSvilis 
fizikuri da 
organuli 

qimiis institu-
tis Sromebi 

2015 

Tbilisi 
 

5 
gv. 90-94 

Aanotacia 
 sinTezirebuli Termulad mdgradi da antimikrobuli aqtivobis mqone metalTa 
hidrofosfatebis safuZvelze, miRebulia sxvadasxva daniSnulebis 
kompoziciuri masalebi. Seswavlilia maTi antimikrobuli, fungiciduri, 
cecxlgamZle da Semkvreli Tvisebebi. Ddadgenilia warmodgenili kompozitebis 
gamoyenebis SesaZlebloba sxvadasxva sferoSi. 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri,  
Jurnalis/ 
krebulis 

gamocemis 
adgili, 

gverdebis 
raodenoba 
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dasaxeleba da 
nomeri 

gamomcemlo
ba 

6 

iamze beSkenaZe, 
nana 
JorJoliani, 
vladimer 
ciciSvili,  
maia gogalaZe, 
irina lomTaZe, 
lia gogua,  
spartak 
urotaZe                        

bioliTonebis 
roli cocxal 
organizmSi.  

petre 
meliqiSvilis 
fizikuri da 
organuli 

qimiis institu-
tis Sromebi 

2015,  

 

Tbilisi 
 

3 
gv.161-163 

Aanotacia 
  naCvenebia mikroelementebis roli cocxal organizmSi mimdinare 
fiziologiur da biologiur procesebi, romlebic sxvadasxva formiT 
Rebuloben monawileobas metabolizmSi, kerZod nivTierebaTa transportirebaSi 
da sinTezSi; Sedian fermentebis , hormonebis da vitaminebis (B12) 
SemadgenlobaSi. organizmSi mraval specifikur naerTSi asruleben 
funqcionalur rols. Mmonawileoben cilebis sinTezSi, sisxlis SededebaSi, 
sunTqvaSi, cilovan da naxSirwylovan mimocvlaSi. 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri,  

Jurnalis/ 
krebulis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemlo
ba 

gverdebis 
raodenoba 

 
 
 
 
 
7 

Iamze Beshkenadze, 
Spartak Urotadze, 
Vladimer 

Tsitsishvili, 
Nani Zhorzholiani, 
Maia Gogaladze, 
Givi Begeluri 
 
iamze beSkenaZe, 
spartak 
urotaZe, 
vladimer 
ciciSvili 
nani 
JorJoliani 
maia gogalaZe, 
givi beReluri 

Application of 

Methionine – 

Containing Complexes 

and their Composites 

with Clinoptilolite in 

Poultry Nutrition.  
 

 
meTioninis 
Semcveli 
kompleqsebis da 
bunebrivi 
ceoliTis 
kompoziciebis 
gamoyeneba 
frinvelTa 
kvebaSi.  

Bulletin of 

Georgian National 

Academy of 

Sciences.  
2015, vol.9,#2 
 

 
 

saqarTvelos 
erovnuli 
akademiis 
moambe. 

2015, t.9, #2 

 

Tbilisi 
 
 
 
 
 

Tbilisi 
 

6 
pp. 110 - 115 

 
 
 
 
 
 
6 

gv. 110 - 115 

 

Aanotacia 
 xelaturi naerTebis da bunebriv ceoliT - klinoptilolitis fiziologiuri 
aqtivobis Seswavlis mizniT momzadebuli iqna premiqsi da misi kompozicia 
klinoptilolitTan erTad, romelic gamoyenebuli iqna kvercxmdebeli 
frinvelis kombinirebuli sakvebis dasabalanseblad. eqsperimentis Sedegad 
gamovlinda, rom miRebuli kompoziciam uzrunvelyo bioliTonebis ukeT 
aTviseba da sacdel frinvelSi nivTierebaTa cvlis gaumjobeseba. 
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2) ucxoeTSi 

statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri,  

Jurnalis/ 
krebulis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 
 
 
 
1 
 

Iamze 

Beshkenadze,   

Nani Zhorzholiani, 

Maia Gogaladze,  

Spartak Urotadze,  

Lia Gogua,  

Irine Lomtadze 

Sinthesis and Stu-dy 

of Glutamine Acid 

Containing Citrates, 
Journal Chemistry and 

Chemical Engineering 

(JICICIE) 

ISSN 1934 -7375, 

2015, vol.9, Num.1,  

pp.56-60 

USA, 

David 

Publishing 

Company 

5 

Aanotacia 
axali Taobis xelaturi sasuqebis Seqmnis da gamocdis mizniT dadgenilia 
sinTezis pirobebi. sinTezirebulia glutaminis mJavis da limonis mJavis 
Semcveli xelaturi citratebi zogadi formuliT M·gl·HL·nHO, sadacMM=Mn, 

Zn,Fe,Co,Cu; n=0÷1,5; gl -glutaminis mJava, HL-limonis mJavas anionia. sinTezirebuli 
naerTebis individualoba da Semadgenloba dadgenilia mikroelementuri 
analiziT, lRobis temperaturis gansazRvriT da rentgenografiuli kvlevis 
meTodiT. gamovlenilia rentgenoamorfuli da izostruqturuli rigebi. 
Seswavlilia maTi xsnadoba sxvadasxva gamxsnelSi. 

  
samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

a) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
 
 
 
1 
 
 
 

 

beSkenaZe i., 
gogalaZe m., 
JorJoliani n., 
urotaZe s 

xelaturi sasuqis gavlena  
simindis kulturis 
mosavlianobaze.   

 
 

saerTaSoriso samecniero 
konferencia, “globaluri 
daTboba da agrobio 
mravalferovneba”.    
4-6 noemberi, 2015, Tbilisi, 
saqarTvelo.  

                           moxsenebis anotacia 
Seswavlilia xelaturi sasuqis gavlena simindis kulturis 
mosavlianobaze. Seswavlilia xelaturi sasuqis gavlena simindis 
marcvlis mosavalsa da xarisxobriv maCveneblebze. gansakuTrebiT 
aRsaniSnavia sasuqis gavlena 1 ha-dan miRebul sakveb erTeulsa da 
monelebadi proteinis mosavlianobaze. Oqimiur-xarisxobrivi  
maCveneblebis Sedegebis analizis safuZvelze Sedgenilia optimaluri 
Semadgenlobis xelaturi sasuqis recepti. 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
 
 

beSkenaZe i., 
JorJoliani n., 
urotaZe s., 

heterobirTvuli 
citratebi frinvelTa 
kvebaSi.   

samecniero – praqtikuli 
konferencia: “veterinaria – 
mecxoveleobis mecnierebebi da 
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2 

gogalaZe m. 

 
 

sursaTis uvneblobis 
mimarTulebebi saqarTveloSi”.                          
 20 noemberi, 2015, Tbilisi, 
saqarTvelo.  

moxsenebis anotacia 
heterobirTvuli xelaturi citratebis safuZvelze Sedgenilia premiqsi 
kvercxmdebeli frinvelis kombinirebuli sakvebis dasabalanseblad. 
Seswavlilia cocxali masis cvlileba (gr.) frinvelis SenarCuneba (%), 
sisxlis morfologiuri maCveneblebi, kvercxmdebloba da kvercxdebis 
intensivoba, kvercxis masa, kategoriebi da misi morfologiuri maCveneblebi. 
Catarebuli kvlevebis safuZvelze Sedgenilia premiqsis opotimaluri 
Semadgenlobis recepti 

 

b) ucxoeTSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
 
 
 
1 
 
 
 

 

Уротадзе С.Л.,  
Осипова Н.А.,  
Квернадзе Т.К.,  
Цицишвили В. Г,  
Бурджанадзе М.Н. 

 
urotaZe s.,  
osipova n. 
kvernaZe T. 
ciciSvili v. 
burjanaZe m. 

 

Ионообменные свойства и 

селективность природного 

цеолита – ломонтита 

относительно катионов 

двухвалентных металлов 
 
bunebrivi ceoliTis –
lomontitis 
ionmimocvliTi Tvisebebi 
da seleqtiuroba orval-
entian metalTa 
kaTionebis mimarT.  

II Всероссийская конференция с 

международным участием «Актуальные 

проблемы теории адсорбции, пористости 

и адсорбционной селективности», 
 2015,Москва-Клязма (Россия) 
 
sruliad ruseTis II konferencia 
ucxoelebis monawileobiT. 
“adsorbciis, forianobis da 
adsorbciuli seleqtiurobis 
Teoriis aqtualuri problemebi”  
moskovi - kliazma , ruseTi. 

moxsenebis anotacia 
1.  Seswavlilia saqarTvelos bunebrivi ceoliTis – lomontitis 

ionmimocvliTi Tvisebebi. dadgenilia misi seleqtiuroba orvalentian 

metalTa kaTionebis mimarT, Sedgenilia  seleqtiurobis rigi.  

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
 
 
 
2 

М.А.Гогаладзе,  
Н.Б. Жоржолиани,  
И.А. Бешкенадзе,  
С.Л. Уротадзе 
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kompleqswarmoqmna wyalxsnarebSi da gamoTvlilia maTi mdgradobis mudmivebi. 
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ინსტიტუტის სამეცნიერო-საორგანიზაციო მუშაობა 

2015 წელს პეტრე მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტში მიმდინარე 

სამეცნიერო კვლევების თემები, პასუხისმგებელი შემსრულებლები და ეტაპები:  

 

1. ცეოლითების გამოყენება გარემოს დაცვასა და სოფლის მეურნეობაში (ქიმიის მეცნიერებათა 

დოქტორი თეიმურაზ კორძახია, ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი ლუბა ეპრიკაშვილი) 

1.1. ატმოსფერული ჰაერის დაცვა მავნე გამონაბოლქვებისაგან (ნიტროზული აირები, N-

ნიტროზამინები) საქართველოს ბუნებრივი ცეოლითებით 

1.2. ახალი ეკოლოგიურად უსაფრთხო პროლონგირებული მოქმედების სუბსტრატების შექმნა 

და სასოფლო–სამეურნეო კულტურების ბიოპროდუქტულობაზე მათი ზეგავლენის შესწავლა 

1.3. ნავთობით დაბინძურებული მიწების გასუფთავება და შემდგომი რეკულტივაცია 

ბუნებრივი ცეოლითების გამოყენებით 

2. ნანოგანზომილებიანი ცეოლითური მასალების შექმნა (ქიმიის მეცნიერებათა  

დოქტორი ნანული დოლაბერიძე)  

2.1. ნანომასალების მიღება ბუნებრივი ცეოლითების პირდაპირი მჟავური დამუშავებით (A–

ფორმები) 

3. საქართველოს ბუნებრივი ცეოლითების გამოყენება მშენებლობაში (ქიმიის მეცნიერებათა 

დოქტორი გიორგი წინწკალაძე) 

3.1. მოწესრიგებული ნანოფოროვანი სტრუქტურის მქონე ცეოლითური მასალების მიღება 

3.2. ქვიშაქვითა და ცეოლითური ტუფით ნაგები ზოგიერთი დაზიანებული არქიტექტორული 

ძეგლის რეაბილიტაცია–რესტავრაციის შესაძლებლობის დადგენა 

4. ქრომატოგრაფიული პროცესის ოპტიმიზაცია აირ–მატარებელში აქტივატორების გამოყენებით 

(ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი ლუბა ეპრიკაშვილი) 

5. ბენზომჟავას 2–ჰიდროქსი– და 4–ნიტრო– ნაწარმების  და იზონიკოტინმჟავას ფუნქციონალიზაცია  

საქართველოს ბუნებრივი ნედლეულის საფუძველზე მომზადებულ ნანოკატალიზატორებზე (ქიმიის 

მეცნიერებათა დოქტორი ციური რამიშვილი) 

5.1. ასპირინის კატალიზური მიღება ახალი ხერხით 

6. ულტრადისპერსული ფხვნილების მიღება და მათ საფუძველზე ინოვაციური მასალებისა და 

ნაკეთობების დამზადების ტექნოლოგიების დამუშავება (ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი როინ 

ჭედია) 

6.1. ნულვალენტიანი რკინის ფხვნილის სინთეზის ახალი მეთოდების დამუშავება და მისი 

იმობილიზაცია  ბიოსორბენტებზე და ფოროვან რკინაზე 

7. მცენარეული მატრიცებიდან ეთერზეთების, ფენოლური ნაერთების, პიგმენტების და ზეთების 

სუპერკრიტიკული ფლუიდებით საფეხურებრივი ექსტრაჰირების შესწავლა და ოპტიმიზაცია (ქიმიის 

მეცნიერებათა კანდიდატი მზია ციცაგი)  

7.1. ფლავანოიდებისა და ანტოციანინების საფეხურებრივი ექსტრაჰირება 

8. პიროლობენზდიოქსანებისა და პიროლოფტალაზინების სინთეზი და თვისებების კვლევა (ქიმიის 

მეცნიერებათა კანდიდატი ირმა ჯინიყაშვილი) 

8.1. ეთილენდიოქსიინდოლებისა და პიროლოფტალაზინების სინთეზის შესაძლო გზების 

ძიება და მათი მიღების პრეპარატული მეთოდების დამუშავება 

 

9. ბუნებრივი ნედლეულის ბაზაზე ნანოფხვნილების, სხვადასხვა ნანო დანაფარებით პლაკირებული 

მაღალდისპერსული და ახალი ტიპის პოლიმერული მასალების მიღება (ქიმიის მეცნიერებათა 

დოქტორი გივი პაპავა, ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი მ.გურგენიშვილი, ტექნიკის მეცნიერებათა 

კანდიდატი ვიტალი შეროზია) 
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9.1. დიატომიტის საფუძველზე ახალი ტიპის კვაზი–ჰიბრიდული იონიტების მიღება და 

კვლევა 

9.2. პოლიკონდენსაციის მეთოდით ამიდური ტიპის ხაზოვანი პოლიმერების წარმოქმნის 

პროცესის და მისი მიკრობული დეგრადაციის ფიზიოლოგიურ– ბიოქიმიური ასპექტების 

შესწავლა 

9.3. ბუნებრივი დიატომიტისგან SiO2–ის ნანოფხვნილის მიღება 

10. სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების კომპოზიციების შექმნა, კვლევა და გამოყენება (ქიმიის 

მეცნიერებათა დოქტორი სპარტაკ უროტაძე) 

10.1. რკინის შემცველი კოორდინაციული ნაერთების მიღება, მათ საფუძველზე სამკურნალო–

პროფილაქტიკური ვეტერინარული საშუალებების შექმნა და გამოცდა 

11. გარემოზე მავნე ზეგავლენის შემცირების მეთოდების შემუშავება ქიმიური ეკოლოგიის 

მიდგომების გამოყენებით, მათი გამოცდა და შეფასება (ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი ირმა 

მიქაძე)  

11.1. კამერალური და საველე სამუშაოები იაღლუჯასა და სამცხე–ჯავახეთის რეგიონში 

11.2. ანალიზური სამუშაოები, რემედიაციის პროცესის ლაბორატორიული კვლევა 

12. ზეთოვანი სარეველა მცენარეული ნედლეულის (Camelina sativa) რაციონალური ქიმიურ–

ტექნოლოგიური გადამუშავება სასარგებლო პროდუქტების მიღების მიზნით (ქიმიის მეცნიერებათა 

დოქტორი ავთანდილ დოლიძე) 

13. საქართველოს ენერგეტიკული დანიშნულების წიაღისეულის (ნავთობი და ბუნებრივი ბიტუმები) 

შესწავლა, პასპორტიზაცია და რანჟირება ადგილობრივ მრეწველობაში გამოყენების მიზნით (ქიმიის 

მეცნიერებათა კანდიდატი ნათელა ხეცურიანი) 

13.1. საქართველოს მოქმედი საბადოების ნავთობების კვლევა: 200°C-მდე ფრაქციების 

გამოსავლები და ფიზიკურ-ქიმიური დახასიათება, ფრაქციიდან გამოყოფილი პროდუქტების 

დახასიათება და  სტანდარტებთან შედარება, 300-500°C ფრაქციის დახასიათება და მისგან ნ-

პარაფინების გამოყოფისა და გაწმენდის მეთოდების შემუშავება 

13.2. ასფალტენების შესწავლა: მიკროელემენ–ტების განსაზღვრა; დეასფალტიზატების 

არომატული ნახშირწყალბადები; C12- C32  ნორმალური და იზოპრენოიდული ნახშირ–

წყალბადები; სტერანები და ტრიტერპენები 

13ა. ნარჩენებიდან სასარგებლო ნავთობპროდუქტების მიღება (ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი 

გურამ ხიტირი) 

13ა.1. ნავთობსადენის ნარჩენებიდან ელექტროლიტური კოქსის მიღება 

14. სილიციუმის შემცველი გუმინური პრეპარატები და საკვები დანამატები (ტექნიკურ მეცნიერებათა 

კანდიდატი ომარ ლომთაძე) 

14.1. სილიციუმის შემცველი პრეპარატების შემუშავება მცენარეთა დაცვისათვის 

 

2015  წელს ინსტიტუტში სრულდებოდა შემდეგი საგრანტო პროექტები: 

1. FR/117/6-480/13 „ნანოცეოლითური სორბენტების შექმნის მეცნიერული საფუძვლების 

განვითარება“, ხელმძღვანელი ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი ნანული დოლაბერიძე; 

2. FR/322/10-100/13 „აზოტოვანი სასუქების სინთეზი და მისი მიკრობული დეგრადაციის 

ფიზიოლოგო–ბიოქიმიური ასპექტების შესწავლა“, ხელმძღვანელი ქიმიის მეცნიერებათა 

დოქტორი გივი პაპავა; 

3. FR/237/3-121/13 „პოლიფენილენოქსიდის და გრაფიტის სტრუქტურაზე, ტრიბოქიმიურ და 

ტრიბოტექნიკურ თვისებებზე მოდიფიცირების პროცესის გავლენის შესწავლა 

გაუმჯობესებული თვისებების ანტიფრაქციული მასალების მიღების მიზნით“, ხელმძღვანელი 

ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი ია ჩიტრეკაშვილი; 
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4. AR/116/10-101/13 „ვაზისა და ხეხილის კომპლექსური დაცვა უსაფრთხო და ხელმისაწვდომი 

ადგილობრივი საშუალებებით“, ხელმძღვანელი ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი ავთანდილ 

დოლიძე; 

5. RF/436/6-480/14 proeqtis dasaxeleba: liTonkompleqsebis sinTezi, kvleva da 
gamoyeneba. Proeqtis xelmZRvaneli: Lleila jafariZe, Semsrubleblebi: ciala 
gabelia, eTer saluqvaZe, nana osipova,Tamar kvernaZe, givi CimakaZe. xangZlioba: 36 
Tve, biujeti 150000 lari. 

6. RF/370/10-100/14 proeqtis dasaxeleba: gaxangZlivebuli moqmedebis azotovani 
sasuqebis sinTezi, kvleva da inovaciuri teqnologiis SemuSaveba. Proeqtis 
xelmZRvaneli: elder gugava, Semsruleblebi: givi papava, nazi gelaSvili, nunu 
maisuraZe. xangZlivoba 36 Tve, biujeti 150000 lari. 

7. RF/381/10-160/14 proeqtis dasaxeleba: prolongirebuli da biodegradirebadi 
polimeruli gvarjilis sinTezi da kvleva. mis safuZvelze multikomponentiani 
draJirebuli kompoziciis misaRebad inovaciuri teqnologiis SemuSaveba. 
Proeqtis xelmZRvaneli: marina gurgeniSvili, Semsruleblebi: zaur lomTaTiZe, 
nora doxturiSvili, qeTevan papava. xangZlivoba : 36 Tve, biujeti 150000 lari. 

 

პუბლიკაციები და სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა 

 

ინსტიტუტის თანამშრომლების მიერ გამოქვეყნებულია 75 სტატია, მათ შორის საქართველოში  - 

61  და  უცხოეთში - 11; გამოსაქვეყნებლად გადაცემულია 3 სტატია; სამეცნიერო ფორუმებზე 

გაკეთებულია 35 მოხსენება, მათ შორის 22 საქართველოში და 13 უცხოეთში, მიღებულია    

საქართველოს   4  პატენტი 

 
Mmonawileoba saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis inovaciebisa da maRali 
teqnologiebis centris mier organizebul gamofenaSi: “inovaciuri da mecnierebatevadi 
produqciis nimuSebi” (2015 wlis 8 ivnisi): 
   1. anemiis profilaqtikur-samkurnalo saSualebebi veterinariaSi, ciala                      

gabelia –  agraruli qimiis problemaTa laboratoria      
2.Nnaturaluri eqstraqtebis miReba superkritikuli fluidebiT eqstraqciiT, mzia      

cicagi – organuli qimiis laboratoria 
3. axali Taobis xelatebi coflis meurneobaSi, iamze beSkenaZe – agraruli qimiis 

problemaTa laboratoria 
4. ekologiurad usafrTxo fungicidi-fosfaturi kompoziti, nazi klarjeiSvili        

agraruli qimiis problemaTa laboratoria 
5. betonis inovaciuri nanoteqnologia , giorgi winwkalaZe, raJden sxvitariZe,bela 

keSelava, TinaTin SaraSeniZe, manana burjanaZe – fizikur-qimiuri meTodebiT 
kvlevis laboratoria 

6. nfosforiT, azotiT, kaliumiTa da sxva mikroelementebiT gamdidrebuli axali 
ceoliTuri sasuqi oTaxis dekoratiuli mcenarebisaTvis, giorgi winwkalaZe, 
marina zautaSvili, luba eprikaSvili. TinaTin SaraSeniZe, manana burjanaZeLA 

 
monawileoba mecnierebisa da inovaciebis saerTaSoriso kvireulSi, saqarTvelo 2015: 
10-17 noemberi. 
             

1. navTobiT dabinZurebuli minebis gasufTaveba da Semdgomi rekultivacia 
bunebrivi ceoliTebis gamoyenebiT, Teimuraz korZaxia, luba eprikaSvili, maia 
Zagania, nino fircxalava, marine zautaSvili, nino burkiaSvili – fizikur-
qimiuri procesebis kvlevis laboratoria 

2. mowesrigebuli nanoforovani ctruqturis mqone ceoliTuri masalebi, 
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giorgi winwkalaZe, Teimuraz korZaxia, luba eprikaSvili, TinaTin SaraSeniZe, 

marine ZautaSvili, vaxtang gabunia, imeda rubaSvili  - fizikur-qimiuri 

procesebis kvlevis laboratoria 

3. axali Taobis xelatebi soflis meurneobaSi, iamze beSkenaZe - agraruli qimiis      
problemaTa laboratoria 

4. nanoganzomilebiani ceoliTuri masalebis Seqmna, nanuli dolaberiZe, manana 
niJaraZe, nato mirZveli - fizikur-qimiuri procesebis kvlevis laboratoria 

5. ekologiurad naklebad saxifaTo agraruli preparatebis SemuSavebis 
Tanamedrove principebi, avTandil doliZe, irma miqaZe, omar lomTaZe – qimiuri 
ekologiis problemaTa laboratoria 

6. garemoze samxedro qimiuri zegavlenis Semcireba, avTandil doliZe, irma miqaZe – 
qimiuri ekologiis problemaTa laboratoria 

7. axali klasis kvazi-hibriduli ionitebi bunebrivi sorbentebis safuZvelze,  givi 
papava, marina gurgeniSvili-maRalmolekulur naerTTa qimiis laboratoria 

8. navTobsadenis narCenidan maRalefeqturi luminoforis miRebis inovaciuri 
teqnologia, guram xitiri-navTobis qimiis laboratoria 

9. prolongirebuli meqaniZmiT moqmedi biodegradirebadi polimerizebuli 
azotovani sasuqebis sinTezi. maT bazaze polimeruli kompoziciebis miRebis 
inovaciuri teqnologia da garemos dacva azotovani sasuqebiT dabinZurebisagan, 
givi papava, marine gurgeniSvili- maRalmolekulur naerTTa qimiis laboratoria 

10. biopolimerebSi nimpregirebuli nano nulvalentiani rkinis safuZvelze wylis 
gamwmendi sistemebis Seqmna, n.jalaRonia(Tsu), c.ramiSvili, T.qorqia, 
q.sarajiSvili, i.jiniyaSvili, z.amiriZe, r.Wedia. 

  
 

1. konsultacia gaewia Sps “goni”-s, romelic monawileobda evropis samezoblo 

politikis qveynebTan TanamSromlobis gaZlierebisTvis energetikuli kvlevebis 

inovaciaSi “ener2i” da moipova vauCeri (navTobis qimiis laboratoria); 

2. nvTobis qimiis laboratoriis gamgem - n. xecurianma _ miiRo ivane javaxiSvilis 

saxelobis Tsu medali; 

3. laboratoriis TanamSromelma m. gogalaZem miiRo monawileoba treiningSi     

Training in Metrology in Chemistry  (metrologia qimiaSi ) -  miRebuli aqvs serTifikati.              

4. gaformebulia urTierTTanamSromlobis memorandumi institutsa (agraruli 

qimiis problemaTa laboratoriis saxiT)  da a(a)ip bioracionaluri 

teqnologiebis kvleviT centrs (BrTRC) Soris.  

 

.               
 
 

 
 
 
 
 



           ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  2015 წ. 
 
* samecniero erTeulis (departamenti, instituti, ganyofileba, 

laboratoria) dasaxeleba  
      ლექსიკოგრაფიული  ცენტრი 
 
* samecniero erTeulis xelmZRvaneli  
     პროფ. თინათინ მარგალიტაძე 
 

* სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა:  

 

ლექსიკოგრაფიულ ცენტრში მუშაობს ოთხი შტატიანი თანამშრომელი: 

 

1. მელაძე გიორგი - ცენტრის უფროსი რედაქტორი; 

2. ხუნდაძე გელა - ცენტრის უფროსი რედაქტორი; 

3. დავლიანიძე მაია - ცენტრის რედაქტორი; 

4. ორმოცაძე ია - ცენტრის რედაქტორი. 

 

ლექსიკოგრაფიულ ცენტრში ხელშეკრულებით მუშაობს ხუთი თანამშრომელი: 

 

1. გიორგი ქერეჭაშვილი - სპეციალისტი (პროგრამისტი); 

2. ქეთევან ჭიღლაძე - სპეციალისტი; 

3. მარინე მახათაძე - სპეციალისტი 

4. ზაალ ზურაბაშვილი - რედაქტორის ასისტენტი საგრანტო პროექტში „ტექნიკური 

ტერმინოლოგიის ინგლისურ-ქართული ელექტრონული და ონლაინ-ლექსიკონი“; 

5. სიბილა გელაძე - სპეციალისტი. 

 

 

* saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# 

gegmiT 
gaTvaliswinebuli da 
Sesrulebuli samuSaos 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 

1 
 
 
 

დიდი ინგლისურ-

ქართული ლექსიკონი,  

მე-15 ტომის დასრულება 

(ლექსიკოგრაფია) 

მთავარი რედაქტორი 

თინათინ მარგალიტაძე 

გიორგი მელაძე 

გელა ხუნდაძე 

მაია დავლიანიძე 

ია ორმოცაძე 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 

       2015 წელს გრძელდებოდა მუშაობა დიდი ინგლისურ-ქართული ლექსიკონის მე-

15 ტომის შევსებაზე, რომელშიც შესულია ასოები: Q, R. დასრულდა ასო R-ის 

შევსება, რომელიც ორი მიმართულებით მიმდინარეობდა, ერთი მხრივ იგი შეივსო 

სიტყვა-სტატიებით, მათ შორის ტერმინოლოგიური სიტყვა-სტატიებით, მეორე 
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 მხრივ კი არსებული სიტყვა-სტატიები განივრცო პოლისემიური მნიშვნელობებით, 

ფრაზეოლოგიური ერთეულებით, ფრაზული ზმნებით, სალექსიკონო სიტყვა-

სტატიებს დაემატა საილუსტრაციო ფრაზები და წინადადებები.  

 

# 

gegmiT 
gaTvaliswinebuli da 
Sesrulebuli samuSaos 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 

2 
 
 
 

მე-20 საუკუნეში 

შედგენილი ფრანგულ-

ქართული ლექსიკონების 

კრიტიკული განხილვა   

(ლექსიკოგრაფია)  

თინათინ მარგალიტაძე სიბილა გელაძე 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

შესწავლილ იქნა სიტყვა-სტატიები შემდეგი ფრანგულ-ქართული ლექსიკონებიდან: 

1971, „ქართულ-ფრანგული ლექსიკონი“ ის. გვარჯალაძის და ე. ლებანიძის 

თანაავტორობით; 1984,  ელისაბედ ოქროპირიძის „ფრანგულ-ქართული ლექსიკონი“;   

1998, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 

შედგენილი „ფრანგულ-ქართული ლექსიკონი“ სამ ტომად, ნუნუ ქადეიშვილის 

საერთო რედაქტორობით. ჩატარებულმა კვლევამ გამოავლინა ახალი, თანამედროვე 

ფრანგულ-ქართული სასწავლო ლექსიკონის შექმნის აუცილებლობა. დაიგეგმა 

მუშაობის დაწყება ლექსიკონზე 2016 წლიდან. 

 

gegmiT 
gaTvaliswinebuli da 
Sesrulebuli samuSaos 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 

3 
 
 
 

სამეცნიერო ტექსტების 

ინგლისურ-ქართული 

პარალელური კორპუსი 

(კორპუსული 

ლინგვისტიკა) 

თ. მარგალიტაძე მ. დავლიანიძე 

გ. ქერეჭაშვილი 

ი. ორმოცაძე 

ქ. ჭიღლაძე 

მ. მახათაძე 

 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

       ინგლისურ-ქართული სამეცნიერო ტექსტების პარალელურ კორპუსში 

დასრულდა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის „მოამბის“ ტომების გაციფრება 

და ატვირთვა. გათანაბრებულია ინგლისურ-ქართული წინადადებების  80 %. 

დღეისათვის კორპუსში 1 300 000 სიტყვაფორმაა. კორპუსის შევსება მომავალშიც 

გაგრძელდება სამეცნიერო ტექსტებით.  

     2015 წელს შეიქმნა კორპუსის „ტერმინოლოგიური“ მოდული და დეტალური 

ძიების ფუნქცია. აღნიშნული მოდული და დეტალური ძიების ფუნქცია საშუალებას 
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იძლევა კორპუსიდან სორტირებულად ამოვიღოთ ამა თუ იმ დარგის 

ტერმინოლოგია შემდგომი ლექსიკოგრაფიული დამუშავებისათვის. კორპუსის ეს 

ახალი ფუნქციონალი შემოწმდა საბანკო-საფინანსო ტექსტების მასალაზე, 

კორპუსიდან ამოიკრიფა რამდენიმე ათასი საბანკო-საფინანსო ტერმინების 

შემცველი ტექსტები შემდგომი ლექსიკოგრაფიული დამუშავებისათვის. ამჟამად 

მიმდინარეობს ამ ტერმინების ლექსიკოგრაფიული დამუშავება კორპუსის 

დახმარებით, შედგენილი სიტყვა-სტატიები კი შეავსებს დიდ ინგლისურ-ქართულ 

ლექსიკონს საბანკო-საფინანსო ტერმინოლოგიით. ზემოხსენებული კვლევა 

წარდგენილ იქნა 2015 წლის სექტემბერში თბილისში გამართულ საერთაშორისო 

კონფერენციაზე: „ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები“ 

      2016 წელს დავიწყებთ მუშაობას კორპუსის ქართული ნაწილის ანოტირებაზე 

(არსებითი სახელი). 

 

 

 
* saxelmwifo grantiT dafinansebuli  

samecniero-kvleviTi proeqtebi 
 

# Pproeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

„ტექნიკური 

ტერმინოლოგიის 

ინგლისურ-ქართული 

ელექტრონული და 

ონლაინ-ლექსიკონი“ 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

თინათინ 

მარგალიტაძე 

თინათინ 

მარგალიტაძე 

გიორგი მელაძე 

გელა ხუნდაძე 

მაია დავლიანიძე 

ზაალ ზურაბაშვილი 

გიორგი ქერეჭაშვილი 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

       ორწლიანი პროექტის მესამე საანგარიშო ექვსთვიანი პერიოდი დასრულდა 2015 წლის 5 

ოქტომბერს. ანგარიში ჩაბარდა შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდს.  

1. სამ საანგარიშო პერიოდში ტექნიკური ტერმინოლოგიის ინგლისურ-ქართული 

ლექსიკონისათვის შედგენილია 14 000 ტერმინი, რომლებიც ასოების მიხედვით შემდეგნაირად 

ნაწილდება: 

A – 1217 სიტყვა-სტატია;  

B – 1349 სიტყვა-სტატია;  

C – 3089 სიტყვა-სტატია;  

D – 1188 სიტყვა-სტატია;  

E – 716 სიტყვა-სტატია;  

F – 1131 სიტყვა-სტატია;   

G – 447 სიტყვა-სტატია;  

H – 700 სიტყვა-სტატია;  

I – 560 სიტყვა-სტატია;  

J K L – 895 სიტყვა-სტატია;  

Q – 100 სიტყვა-სტატია; 

R – 1098 სიტყვა-სტატია;  

სხვადასხვა ასოებზე შედგენილი სიტყვა-სტატიები: 

M – P – 765 სიტყვა-სტატია; 

S – Z – 758 სიტყვა-სტატია (მათ შორის კავშირგაბმულობის და ნაწილობრივ კომპიუტერული 
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ტერმინები). ტერმინების ნაწილს დართული აქვს განმარტებები და რუსული ეკვივალენტები; 

2. მესამე საანგარიშო პერიოდში დასრულდა მუშაობა ტექნიკური ტერმინოლოგიის 

ელექტრონული ლექსიკონის მეორე ვერსიაზე და მასში ჩაიტვირთა ამ პერიოდისათვის უკვე 

შედგენილი 14 000 სიტყვა-სტატია. პროგრამას ჩაუტარდა ტესტირება.  

3. ტექნიკური ტერმინოლოგიის ონლაინ-ვერსიაში აიტვირთა ამ დროისათვის უკვე შედგენილი 

14 000 სიტყვ-სტატია და პროგრამას ჩაუტარდა ტესტირება. ტექნიკური ტერმინოლოგიის 

ონლაინ-ლექსიკონი განთავსებულია მისამართზე: http://tech.dict.ge 

4. დასრულდა მუშაობა ონლაინ-ლექსიკონის მართვის პანელზე, რომელსაც აქვს შემდეგი 

ფუნქციები:  

1) ლექსიკონის სიტყვანის დათვალიერების, რედაქტირების ფუნქციები; 

2) ახალი სიტყვების დამატების ფუნქცია; 

3) მომხმარებლების მიერ განხორციელებული ძიების ლოგები; 

4) რედაქტორისთვის საჭირო ინსტრუმენტები - გენერატორები და კონვერტორები. 

 

 

* publikaciebi: 

a) saqarTveloSi 

monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

Aanotaciebi 

 
 

saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 

    

Aაnotaciა 

 

 
krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

Aაnotaciebi 

 

 
statiebi 
 

http://bio.dict.ge/


 5 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

თ. 

მარგალიტაძე 

„დიდი 

ინგლისურ-

ქართული 

ლექსიკონი და 

შექსპირის 

ქართული 

თარგმანები“ 

საერთაშორისო 

კონფერენციის 

„შექსპირი 450“  
მასალები  

გამომცემლობა 

„უნივერსალი“ 

თბილისი, 2015 

გვ. 137 - 148 

2 თ. 

მარგალიტაძე 

„თანამედროვე 

ქართული 

ორენოვანი 

ლექსიკოგრაფიის 

ამოცანები“ 
 

თსუ 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის 

წელიწდეული 

თსუ 

გამომცემლობა 

გადაეცა 

დასაბეჭდად 

3. გ. მელაძე „ლექსიკური 

ეკვივალენტობის 

საკითხისათვის" 

ბათუმის შოთა 

რუსთაველის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის 

ქართველოლოგიის 

ცენტრის 

"კრებული" 

ბათუმის შოთა 

რუსთაველის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

ტომი X, 

გვ.79-87 

4 გ. მელაძე „ორენოვანი 

ლექსიკონების 

მნიშვნელობა 

უცხო ენების 

სწავლისა და 

სწავლებისათვის 

(საკითხის 

თეორიული 

ასპექტები)“ 

თსუ 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის 

წელიწდეული 

თსუ 

გამომცემლობა 

გადაეცა 

დასაბეჭდად 

anotaciebi qarTul enaze 

1) „დიდი ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი და შექსპირის ქართული თარგმანები“ 

 

სტატიაში განხილულია დიდი ინგლისურ-ქართული ლექსიკონის სიტყვა-სტატიებზე 

მუშაობის მეთოდოლოგია, რომელმაც განაპირობა ის, რომ დღეს ლექსიკონის 

მომხმარებლებს შორის არიან არა მხოლოდ ინგლისური ენის შემსწავლელები, არამედ 

მთარგმნელებიც, მათ შორის უილიამ შექსპირის ნაწარმოებების ქართულ ენაზე 

მთარგმნელებიც. ლექსიკონი სწორედ ასეთად იყო ჩაფიქრებული ინგლისური 

ფილოლოგიის კათედრისა და მისი პირველი გამგის, პროფ. გივი გაჩეჩილაძის მიერ, 

რომელიც ლექსიკონის შექმნის ერთ-ერთი ინციატორი იყო და როგორც მთარგმნელი, 
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ყველაზე კარგად გრძნობდა დიდი აკადემიური ინგლისურ-ქართული ლექსიკონის 

საჭიროებასაც და ნაკლებობასაც. 

       მოხსენებაში სალექსიკონო სიტყვა-სტატიაზე მუშაობის მეთოდოლოგია ნაჩვენებია 

შექსპირის 130-ე სონეტის რამდენიმე სიტყვის მაგალითზე, მოყვანილია სონეტის 

რამდენიმე ქართული თარგმანი ამ სიტყვების ინტერპრეტაციის თვალსაზრისით. 

 

     2) „თანამედროვე ქართული ორენოვანი ლექსიკოგრაფიის ამოცანები“ 

 

სტატიაში, ლექსიკოგრაფიული ცენტრის მრავალწლიან გამოცდილებასა და კვლევებზე 

დაყრდნობით, გაანალიზებულია თანამედროვე ქართული აკადემიური ორენოვანი 

ლექსიკოგრაფიის ამოცანები, როგორც ზოგადი ლექსიკოგრაფიის, ისე დარგობრივი 

ლექსიკოგრაფიის თვალსაზრისით. 

 

      3) „ლექსიკური ეკვივალენტობის საკითხისათვის“ 

 

სტატიაში განხილულია  ეკვივალენტობა სხვადასხვა ენების სინონიმურ ლექსიკურ 

ერთეულთა შორის. საკითხი განიხილება ლექსიკოგრაფიული მეცნიერების თეორიასა 

და პრაქტიკასთან მიმართებაში. 

შესავალში ავტორს მოჰყავს საკუთარი არგუმენტები იმ მოსაზრების დასასაბუთებლად, 

რომ ლექსიკოგრაფია მეცნიერებაა და არა უბრალოდ ხელობა. 

სტატიის ძირითად ნაწილში ავტორი დეტალურად განიხილავს სხვადასხვა ენების 

ლექსიკური ერთეულების ეკვივალენტობის საკითხს. წარმოდგენილია 

ლექსიკოგრაფიისა და ლექსიკოლოგიის აღიარებულ თეორეტიკოსთა და პრაქტიკოსთა 

მოსაზრებანი ლექსიკური ეკვივალენტობის საკითხთან დაკავშირებით. 

 

სტატიის დასკვნით ნაწილში მოყვანილია ავტორის მიერ ჩატარებული ლექსიკურ-

სემანტიკური ანალიზის შედეგები (ევროპული ენების ლექსიკურ ერთეულთა 

მასალაზე). საბოლოოდ, ავტორი მიდის ლექსიკოგრაფიული საქმიანობისთვის 

მნიშვნელოვან დასკვნამდე, რომ ეკვივალენტობა ევროპული ენების სინონიმურ 

ლექსიკურ ერთეულებს შორის ნამდვილად არსებობს, ოღონდ ზოგიერთი ტიპის 

ლექსიკაში ამგვარი ეკვივალენტობის ხარისხი მეტია, ხოლო ზოგიერთი ტიპისაში – 

შედარებით ნაკლები. ამ ნიშნით გამოყოფილია ორი ტიპის ლექსიკური ერთეულები. 

 

4) „ორენოვანი ლექსიკონების მნიშვნელობა უცხო ენების სწავლისა და 

სწავლებისათვის (საკითხის თეორიული ასპექტები)“ 

 

ბოლო ხანებში ხშირად გამოითქმის მოსაზრება, რომ უცხო ენის სწავლების პროცესში 

ორენოვანი (უცხოურ-მშობლიური) ლექსიკონების გამოყენება საჭირო არ არის და 

უფრო ეფექტიანი და სასურველია უცხოურივე განმარტებითი ლექსიკონებით 

სარგებლობა. 

ჩვენი აზრით, ამგვარი მიდგომა პრაქტიკულობას და დასაბუთებულობას მოკლებულია. 

პირიქით, ენის შესწავლის პროცესში უფრო მისაღებად და სასურველად მიგვაჩნია 

უპირატესი ორიენტაცია ორენოვან, უცხოურ-მშობლიურ, ლექსიკონებზე უცხო ენის 

შემსწავლელის ლექსიკური მარაგის გასამდიდრებლად. 

 

ნაშრომში მოყვანილია უცხო ენების სწავლისა და სწავლებისას ორენოვან 
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ლექსიკონებზე დაყრდნობის აუცილებლობის თეორიული დასაბუთება. 

 

 

 
 
 

 
b) ucxoeTSi 

monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
Gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

Aanotaciebi 

 
 

saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
Gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

Aanotaciebi 

 
krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
Gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

Aanotaciebi 

 
 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebu-
lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemlo
ba 

Gverdebis 
raodenoba 

1 

 

 

T. Margalitadze ‘Lexicography of 

Georgian’ 

წიგნში: 

‘International 

Handbook of 

Modern Lexis 

and 

Lexicography’  

Springer 

Publishing 
 

იბეჭდება 
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Aanotacia 

       სტატია მომზადდა Springer Publishing-ის დაკვეთით (იხ. წიგნის სარჩევი პირველ 

დანართზე). წიგნის სახელწოდებაა „თანამედროვე ლექსიკისა და ლექსიკოგრაფიის 

საერთაშორისო სახელმძღვანელო“, მისი რედაქტორები არიან: პროფესორები პატრიკ 

ჰენკსი (დიდი ბრიტანეთი) და ჟილ-მორის დე სხრეივერი (ნიდერლანდები). ნარკვევი 

ქართული ლექსიკოგრაფიის შესახებ მომზადდა რედაქტორების მიერ 

შემოთავაზებული გეგმით, კერძოდ: სტატიის დასაწყისში მოცემულია ინფორმაცია 

ქართული ენის შესახებ, განხილულია ლემატიზაციის საკითხები ქართულ 

ლექსიკონებში, წარმოდგენილია ქართული ლექსიკოგრაფიის მოკლე ისტორია, 

მიმოხილულია მნიშვნელოვანი ლექსიკოგრაფიული ნაწარმოებები და 

ლექსიკოგრაფები, გაანალიზებულია ქართული ენისათვის შექმნილი ელექტრონული 

რესურსები, ელექტრონული ლექსიკოგრაფიის განვითარების თანამედროვე 

მდგომარეობა და სხვა საკითხები.  

 

 

 

 

III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

თ. მარგალიტაძე, ი. 

ორმოცაძე 

„ინგლისურ-ქართული 

სამეცნიერო ტექსტების 

პარალელური კორპუსის  

პლატფორმა და 

დარგობრივი 

ლექსიკოგრაფია“ 

საერთაშორისო 

კონფერენცია „ენა და 

თანამედროვე 

ტექნოლოგიები“. 

სექტემბერი, 2015, 

თბილისი 
2 თ. მარგალიტაძე „თანამედროვე ორენოვანი 

ლექსიკოგრაფიის 

ამოცანები“ 

საერთაშორისო 

ქართველოლოგიური 

კონგრესი. თბილისი, 2015 

წლის ნოემბერი 
3    

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

1) „ინგლისურ-ქართული სამეცნიერო ტექსტების პარალელური კორპუსის პლატფორმა 

და დარგობრივი ლექსიკოგრაფია“ 

მოხსენებაში განხილული იყო ინგლისურ-ქართული სამეცნიერო ტექსტების 

პარალელური კორპუსის პლატფორმის გამოყენების შესაძლებლობა დარგობრივ 

ლექსიკოგრაფიაში, კერძოდ კი ინგლისურ-ქართული დარგობრივი ლექსიკონების 

შესადგენად. აღწერილი იყო კორპუსის ახალი მოდული - ტერმინოლოგიური 

მოდული და მასთან დაკავშირებული დეტალური ძიების ფუნქცია (იხ. გვ. 2). 
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2) „თანამედროვე ორენოვანი ლექსიკოგრაფიის ამოცანები“  (იხ. გვ. 5) 

 

b) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

   

2    
3    

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

 
 

 

IV. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetisა da grantebis gareSe  
Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 
1 
 

 

ევროპის 

ლექსიკოგრაფიული 

ასოციაციის მე-17 

საერთაშორისო კონგრესი 

თ. მარგალიტაძე 

თ. მარგალიტაძე, 

გ. მელაძე, 

მ. დავლიანიძე, 

ი. ორმოცაძე 

 

თსუ, თიბისი ბანკი 

(საქართველო), 

ჰორნბის ფონდი 

(დიდი 

ბრიტანეთი), 

ოქსფორდის 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

(დიდი 

ბრიტანეთი), 

ევროპის 

ლექსიკოგრაფიულ

ი ასოციაცია. 

 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 
Sedegebi (qarTul enaze) 

კონგრესი 2016 წლის 6 – 10 სექტემბერს ჩატარდება. 2015 წლის თებერვალში გაიხსნა 

კონგრესის ვებსაიტი მისამართზე: euralex2016.tsu.ge. კონგრესის საორგანიზაციო 

კომიტეტმა 5 ცირკულარული წერილი დააგზავნა ევროპის ლექსიკოგრაფიული 

ასოციაციის წევრებთან. 2015 წლის 20 ნოემბერს დასრულდა მოხსენებების მიღება, 

შემოსულია 140 მოხსენება. სულ კონგრესის ავტორებად 205 მეცნიერია 

დარეგისტრირებული. ნოემბრის ბოლოდან დაიწყო მოხსენებების ანონიმური 

რეცენზირების ეტაპი. თითოეული მოხსენება დაეგზავნა 2 ანონიმურ რეცენზენტს, 
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რომლებიც კონგრესის სამეცნიერო საბჭოს წევრები არიან. რეცენზირების ეტაპი 

დასრულდა 2015 წლის მიწურულს. კონგრესის ავტორები, გარდა ევროპის ქვეყნებისა, 

არიან რუსეთიდან, უკრაინიდან, ბელორუსიიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, 

კანადიდან, იაპონიიდან, ჩინეთიდან, სამხრეთ აფრიკიდან, ბრაზილიიდან და სხვა.   

ამჟამად ლექსიკოგრაფიული ცენტრი მუშაობს მოხსენებების რეცენზირებაზე და 

შემოსული რეცენზიების ანალიზზე. იანვრის ბოლოს დასრულდება მოხსენებების 

გადარჩევის პროცესი და საბოლოოდ ჩამოყალიბდება კონგრესის პროგრამა. 

2016 წელს ლექსიკოგრაფიული ცენტრი მოამზადებს კონგრესის მოხსენებების სრულ 

კრებულს, რომელიც კონგრესის გახსნამდე გამოქვეყნდება. 
 

 

 

 

ხელმოწერა:  

 

 

 



samecniero angariSis  kiTxvaris danarTi  

* samecniero erTeulis (departamenti, instituti, ganyofileba, 

laboratoria) dasaxeleba  

      ლექსიკოგრაფიული  ცენტრი 

* samecniero erTeulis xelmZRvaneli  

     პროფ. თინათინ მარგალიტაძე 

gTxovT SeitanoT damatebiTi informacia, rac ar Sesula samecniero angariSis 

formaSi (seminarebi, prezentaciebi, profesiuli publikaciebi samecniero 

xelmZRvaneloba, damoukidebel proeqtSi monawileoba, samecniero mivlineba, 

sajaro leqciebi, miwvevebi ...) 

№ Sesrulebuli 
samuSaos TariRi 

ganxorcilebuli 
samuSaos 
dasaxeleba  

damatebiTi informacia samuSaos 
Sesaxeb (samuSaos specifiuroba, 

Tanamonawileebi …) 

1.  2015 წლის გაზაფხული 

 

კონკურსი 

ლექსიკოგრაფიაში 

       2014 წელს თსუ ინგლისური 

ფილოლოგიის მიმართულებასთან 

ერთად გამოცხადდა მორიგი 

კონკურსი ლექსიკოგრაფიაში. 

კონკურსში 20 სტუდენტი იღებდა 

მონაწილეობას. 2015 წლის 

თებერვალში სტუდენტებს 

ჩაუტარდათ ტრეინინგები და 

გადაეცათ საკონკურსო დავალება 

სიტყვა-სტატიების შესადგენად 

ინგლისურ-ქართული 

ლექსიკონისათვის. კონკურსის 

შედეგები შეჯამდა 2015 წლის 

აპრილში, გამარჯვებული 

სტუდენტები დაჯილდოვდნენ 

პრემიებითა და სერტიფიკატებით. 

 კონკურსი ხელს უწყობს 

სტუდენტების დაინტერესებას 

ლექსიკოგრაფიით და მათ კვლევით 

მუშაობას.  

 



2. 2015 წლის შემოდგომა 

 

კონკურსი 

ლექსიკოგრაფიაში 

სკოლის 

მოსწავლეებისათვის 

ლექსიკოგრაფიული ცენტრმა, ქ. 

თბილისის 24-ე საჯარო სკოლამ და 

თიბისი ბანკმა გამოაცხადეს კონკურსი 

ლექსიკოგრაფიაში სკოლის 

მოსწავლეებისათვის. 

კონკურსის მიზანია:  

1. ორენოვანი ლექსიკონების 

პოპულარიზაცია ინგლისური ენის 

ქართველ შემსწავლელებში; 

2. ორენოვანი ლექსიკონების 

მნიშვნელობის წარმოჩენა ქართული 

ენის სიწმინდის დაცვის 

თვალსაზრისით და უცხოენოვანი 

ბარბარიზმების წინააღმდეგ ბრძოლა; 

3. მშობლიური ენის მიმართ 

სიყვარულის და მზრუნველობის 

გაღვიძება ქართველ ახალგაზრდებში, 

ქართული ენის მდიდარი ლექსიკური 

შესაძლებლობების წარმოჩენა. 

2015 წლის 20 დეკემბერს ჩატარდა 

კონკურსის პირველი ეტაპი. 

საკონკურსო დავალება 

ითვალისწინებდა მოსწავლეების მიერ 

ინგლისური წინადადებების 

ქართულად თარგმნას დიდი 

ინგლისურ-ქართული ონლაინ-

ლექსიკონის დახმარებით 

(www.dict.ge). საკონკურსო დავალება 

შეასრულა 62 მოსწავლემ, 

რომელთაგანაც 31 გადავიდა მეორე 

ტურში. კონკურსის მეორე ტური 

გაიმართება 2016 წლის იანვარში. 

 

 

http://www.dict.ge/


      angariSi 2015 wlis samecniero kvlevebis Sesaxeb 

 samecniero erTeulis (departamenti, inსtituti, ganyofileba, 

laboratoria) dasaxeleba: mineraluri nedleulis, ekonomikisa da 

strategiuli dagegmarebis samecniero-kvleviTi ganyofileba 

* samecniero erTeulis xelmZRvaneli: aleqsandre TvalWreliZe 

 samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba:  

1. aleqsandre TvalWreliZe- mTavari mecnieri TanamSromeli,          

ganyofilebis gamge; 

2. oTaraSvili manana- ufrosi mecnier TanamSromeli: 

3. nozaZe iuri - ufrosi mecnier TanamSromeli; 

4. kvataSiZe irakli – wamyvani inJineri; 

5. quriZe liana – inJineri; 

6. gamyreliZe goga – laboranti; 

I. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi  

(exeba samecniero-kvleviT institutebs) 
 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  
proeqtis 

Semsruleblebi 

1 
 

“საქართველოს 

მინერალური რესურსების 

როლი ქვეყნის 

ეკონომიკურ 

განვითარებისთვის და 

მათი მომზადება 

ლიცენზირებისა და 

ათვისებისთვის“.  

ა)დედამიწის 

შემსწავლელი 

მეცნიერებები და გარემო                                                                                                    

(5-000, - გეოლოგია (5-150, 

სასარგებლო ნამარხთა 

ძებნა-ძიების მეთოდები 

(5-153). 

 ბ)საინჟინრო 

მეცნიერებები (7-000)-

aleqsandre 

TvalWreliZe 

 

1. oTaraSvili manana 

2. nozaZe iuri   

3. kvataSiZe irakli   

4.quriZe liana  

5.gamyreliZe goga 



 2 

სასარგებლო წიაღისეულის 

დამუშავება (7-180);                                                                                                    

გ)საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები (1-100). 

დ)მინერალური 

რესურსების ეკონომიკა 

 
 

პროექტის მიზანია ჩატარდეს საქართველოს მინერალური რესურსების სრული 

კადასტრიზაცია განხორციელდეს მათი ეკონომიკური შეფასება, შედარებულ იქნას 

მათი ტექნოლოგიური თვისებები მსოფლიოს ანალოგიურ რესურსებთან და 

შემუშავდეს მათი მარკეტინგისა და ათვისების სახელმწიფო პოლიტიკა. ასევე, უნდა 

განხორციელდეს ქვეყნის სამრეწველო დარგების მიკროეკონომიკური მოდელირება 

საბადოთა თანმიმდევრული ათვისების პირობებში 

 

 

 

I. 2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  
proeqtis 

Semsruleblebi 

1 
 

“საქართველოს მეტალური 

რესურსების ლიცენზირების 

პოლიტიკისა  და  

ობიექტების სალიცენზიოდ 

მოსამზადებლად 

რეკომენდაციების 

შემუშავება“. 

ა)დედამიწის 

შემსწავლელი 

მეცნიერებები და გარემო                                                                                                    

(5-000, - გეოლოგია (5-150, 

სასარგებლო ნამარხთა 

ძებნა-ძიების მეთოდები 

(5-153). 

ბ)საინჟინრო მეცნიერებები 

(7-000)-სასარგებლო 

წიაღისეულის დამუშავება 

(7-180);                                                                                                    

aleqsandre 

TvalWreliZe 

 

1. oTaraSvili manana 

2. nozaZe iuri   

3. kvataSiZe irakli   

4.quriZe liana  

5.gamyreliZe goga 
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გ)საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები (1-100). 

დ)მინერალური 

რესურსების ეკონომიკა 

 

 

 

1. დაზუსტდა საქართველოს მეტალური რესურსების მონაცემთა ბაზა 

2. განხორციელდა საქართველოს ლითონური და არალითონური რესურსების 

საბადოებისა და გამოვლინებების კლასიფიკაცია მათი ეკონომიკური 

მნიშვნელობის მიხედვით 

3. განხორციელდა ძებნა-ძიებითი სამუშაოების ჩასატარებლად ტერიტორიების 

იდენტიფიკაცია და პრიორიტეტების მიხედვით მათი კლასიფიკაცია 

4. დაზუსტდა და შეივსო საქართველოში გაცემული ლიცენზიების მონაცემთა 

ბაზა და განხორციელდა ლიცენზირების პოლიტიკის ეკონომიკური შეფასება 

5. შეიქმნა ახალი სამთო-გეოლოგიური კოდექსის პროექტი 

 
 
 

 

 
I. 3. saxelmwifo grantiT (rusTavelis fondi) dafinansebული  

samecniero-kvleviTi proeqtebi 
 

# proeqtis dasaxe-
leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

 
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

„ნედლეულის 

როლი 

გლობალიზებულ 

მსოფლიოში: 

სამეცნიერო კვლევა, 

ანალიზი და 

საქართველოს 

სტრატეგიული 

ინტერესები“ 
 

სსიპ -შოთა 

რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო 

ფონდი. 

ალექსანდრე  

თვალჭრელიძე 

მანანა 

ოთარაშვილი-

მკვლევარი 

თამარ 

ბერბერაშვილი-

მკვლევარი 
 

განახლებულია მონაცემთა ბაზა ნავთობის მარაგებზე, წარმოებაზე, მოხმარებაზე, ფასზე, 

მათემატიკური მოდელები ნავთობის ექსპორტიორ ქვეყანათა ეკონომიკაზე. 

განახლებულია მონაცემთა ბაზა გაზის მარაგებზე, წარმოებაზე, მოხმარებაზე. 
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განახლებულია მონაცემთა ბაზა ნახშირის მარაგებზე, წარმოებასა და მოხმარებაზე 

განახლებულია მონაცემთა ბაზა ურანის მარაგებზე, წარმოებასა და მოხმარებაზე; შექმნილია 

მონაცემთა ბაზა ურანის ფასზე. 

განახლებულია მონაცემთა ბაზა რკინის მარაგებზე, წარმოებასა და მოხმარებაზე; შექმნილია 

მონაცემთა ბაზა რკინის მადნებისა და ფოლადის ფასებზე, ფოლადის წარმოებაზე. 

შექმნილია მონაცემთა ბაზა მანგანუმის რესურსებზე, წარმოებაზე, მოხმარებაზე და ფასებზე. 

შექმნილია მონაცემთა ბაზა ბოქსიტების რესურსებზე, ბოქსიტების, თიხამიწისა და ალუმინიუმის 

წარმოებაზე, მოხმარებაზე და ფასებზე. 

შექმნილია მონაცეწმთა ბაზა ქრომის, ნიკელის, კობალტისა და ტიტანის მსოფლიო რესურსებზე, 

მოპოვებაზე, პროდუქციის წარმოებაზე, სინთეზური რუტილის, ღრუბლოვანი ტიტანისა და 

ტიტანის ორჟანგის წარმოებაზე, ექსპორტსა და იმპორტზე, მსოფლიო ფასებზე. 

 

 

I. 4. 

2 

proeqtis dasaxe-
leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

 
II. 1. publikaciebi: 

ა) saqarTveloSi 

krebulebi 
# avtori/avtorebi 

krebulis 
saxelwodeba 

gamocemis adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

 “geologiis 
dargis 
siZliere 
ekonomikis 
aRorZinebis 
winapirobaa” 

 

Tbilisi 143 
 

anotaciebi qarTul enaze 

 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 
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dasaxeleba 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
a.TvalWreliZe 
 

 
 
 

 

 m. 
oTaraSvili 

 
 
 
 
 
    i.nozaZe,  
    
g.gamyreliZe 
 

 
                          

 
i. nozaZe, n. 
rCeuli-Svili, 
i. kvataSiZe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ა.თვალჭრელიძე, 

ი. ყანდაშვილი 

 

 

 

 

A.G. 

Tvalchrelidze, I. 

Kandashvili 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.mineraluri 
resursebis 
roli 
saqarTvelos 
ekonomikaSi 
 
2. bunebrivi 
resursebis 
sistematizacii

s 
(klasifikaciis)  
cda 
 
3. geologiuri 
samuSaoebis 
ekonomikuri 
buneba da misi 
aRricxvis 
wesebi 
 
4.wiaRis 
resursebis 
marTvasTan 
dakavSirebuli 
kanonmdeblobis 
zogierTi 
sakiTxi   da 
saqarTvelos 
geologiur-
ekonomikuri 
daraioneba 
 

 

კომუნალური 

სფერო - 

წყალმომარაგება 
 
 
 

 
Community sphere 
– water supply 

“geologiis 
dargis 
siZliere 
ekonomikis 
aRorZinebis 
winapirobaa” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პოლიტიკის 

დოკუმენტი № 

1. რეგიონული 

განვითარების 

პროგრამა 

 
Policy Paper № 1. 
Georgia Applied 
Research Facility 

Tbilisi,saqarTvelos 
mineralogiuri 
sazogadoeba 
saqarTvelos 
teqnikuri 
universiteti 
 

 
 
 
       gv. 56-73 

 
 
 
 
 

gv. 119-121 
 
 
 
 
 

gv. 103-106 
 
 
 
 
 
 

გვ. 106-112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი: სამოქალაქო 

საზოგადოების 

ინსტიტუტი, gv. 141-173 

 

 

 

 

 

143 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    18 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

         
          32 

 
 
 
 
 

 



 6 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 
 
 
 
 
 
 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.G. 

Tvalchrelidze, P.J. 
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Energy security of 
the Southern 
Caucasus: 
opportunities and 
challenges 
 
Chapter 72. 
Prospects of a 
settlement in 
Southern Georgia 
based on green 
energy 

for Regional 
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(GARF-RD) 

 

 
Nanotechnology 
Perceptions, Vol. 
11, 2015, pp. 88-

105 
 
 

Progress in Clean 
Energy, Vol. 2: 
Novel Systems 

and Applications 

Tbilisi: Civil Society 
Institute, 2015, pp. 277-

309 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Heidelberg-New York-
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Springer International 
Publishing Switzerland, pp. 
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a. TvalWreliZe 
mineraluri resursebis roli saqarTvelos ekonomikaSi. statiaSi ganxi-

lulia saqarTvelos mineraluri resursebi da maTi teqnologiuri Tvisebebi. 
naCvenebia, rom saqarTvelos aqvs misi samrewvelo da ekonomikuri ganvi-
TarebisTvis yvela aucilebeli mineraluri resursi, maT Soris mSvenieri Tvi-
sebebis mqone aramadniani resursebi, romelic koncentrirebulia msoflio 
mniSvnelobis sabadoebSi. ganxilulia mizezebi, romlis gamo ver xerxdeba am 
resursebis CarTva qveynis ekonomikaSi da dasaxulia am negatiuri garemos 
aRmofxvris sakanonmdeblo da saorganizacio gzebi. 
m. oTaraSvili bunebrivi resursebis sistematizaciis (klasifikaciis)  
cda 

moxsenebis Sinaarss warmoadgens mxolod avtoris sakuTari mcdeloba bunebrivi 
resursebis mravalferovnebis sqematuri klasifikaciisaTvis 

i. nozaZe, გ. gamyreliZe 
geologiuri samuSaoebis ekonomikuri buneba da misi aRricxvis weseb 
statiaSi ganxilulia iseTi sakiTxebi, romlebic, maTi ekonomikuri bunebidan 
gamomdinare, daaregulirebda geologiuri saqmianobis adgilis damkvidrebas 
erovnuli meurneobis dargobriv sistemaSi. imis gamo, rom am sferoSi dRemde 
ver moxerxda raime donis normatiul_samarTlebrivi aqtis miReba, buRaltrul 
aRricxvaSi ar aris gaTvaliswinebuli dargis specifiuroba. gadauWrelia 
geologiuri samuSaoebis aRricxvisa da misi kapitalizaciis sakiTxebi, daculi 
ar aris geologis saavtoro uflebebi. Cveni mcdeloba, mimarTuli xarvezebis 
nawilobriv Sevsebisaken, jer-jerobiT unayofoa. 
 

ი.nozaZe, n. rCeuliSvili, i. kvataSiZe 
wiaRis resursebis marTvasTan dakavSirebuli kanonmdeblobis zogierTi 
sakiTxi   da saqarTvelos geologiur-ekonomikuri daraioneba 
 

statiaSi ganxilulia sakiTxi, Tu ramdenad srulyofilia sakanonmdeblo 
baza, romelic geologiuri samuSaoebis warmoebasa da wiaRiT sargeblobas 
aregulirebs. warmoCenilia wiaRiT sargeblobasTan dakavSirebul saka-
nonmdeblo da kanonqvemdebare aqtebSi arsebuli xarvezebi. maTi gaTvalis-
winebiT Sevsebulia is nawili, romelic exeba sawyisi fasis dadgenas wiaRiT 
sargeblobis mosakreblisa da auqcionis wesiT licenziis gacemisas. 
ganxilulia maxasiaTeblebi, romelebic gasaTvaliswinebelia  geologiuri 
samuSaoebis warmoebis Rirebulebis gansasazRvravad.  
     avtorebis mier SemuSavebulia saqarTvelos teritoriis geologiur-
ekonomikuri daraionebis sqema. samuSaoTa warmoebis sirTulis Sesabamisad 
gamoyofilia sami ZiriTadi erTeuli. 

 

ა. თვალჭრელიძე და ი. ყანდაშვილი. კომუნალური სფერო - წყალმომარაგება; A.G. Tvalchrelidze 
and I. Kandashvili. Community sphere – water supply. 

 
statiaSi qarTul da inglisur enebze ganxilulia wyalmomaragebis 
politikuri ekonomia da SemuSavebulia wyalmomaragebis axali saxelmwifo 
politikis modeli, romelic mTlianad sinqronizebulia evrokavSiris 
moTxovnebTan. 

 

A.G. Tvalchrelidze and P.J. Kervalishvili. Energy security of the Southern Caucasus: opportunities and 

challenges 

 



 8 

statiaSi ganxilulia samxreT kavkasiis energousafrTxoebis sakiTxebi. 
naCvenebia, rom mxolod saerTaSoriso TanamSromlobis piribebSi SesaZlebeli 
iqneba regionis mdgradi energousafrTxoebis uzrunvelyofa. aseTi 
TanamSromlobis pirobebSi metad mniSvnelovani iqneba saqarTvelos, rogorc 
regionuli da saerTaSoriso energohabis, roli. somxeTisa da Azerbaijanis 
garda, am TanamSromlobaSi unda CaerTos TurqeTi da irani da asset pirobebSi 
SesaZlebeli iqneba ruseTis avliT evropis gaziT mdgradi momarageba 

 

A.G. Tvalchrelidze. Chapter 72. Prospects of a settlement in Southern Georgia based on green energy 

 
SemoTavazebulia mwvane energetikis gamoyenebis sruliad axali modeli, 
romelic pirvelad msoflioSi iqneba ekonomikurad rentabeluri. 
SemuSavebulia mwvane energetikaze dafuZnebuli axali dasaxlebis koncefcia, 
sadac iqneba 100%-iani dasaqmeba, maRali xelfasebi, evropuli cxovrebis done 
da uaRresad rentabeluri soflis meurneoba da mrewveloba. 
 

 
 

anotaciebi qarTul enaze 

 

 

 
 

III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1. 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 

 
4. 

 
 
 
 

a. TvalWreliZe 
 
 
 
 
m. oTaraSvili 
 
 
 
 
i.nozaZe, g. gamyreliZe 
 

 
                          

 
 
i. nozaZe, n. rCeuli-
Svili, i. kvataSiZe 
 
 
 

1.mineraluri 
resursebis roli 
saqarTvelos 
ekonomikaSi 
 
2. bunebrivi 
resursebis 
sistematizaciis 
(klasifikaciis) cda 
 
3. geologiuri 
samuSaoebis 
ekonomikuri buneba da 
misi aRricxvis wesebi 
 
 
4.wiaRis resursebis 
marTvasTan 
dakavSirebuli 
kanonmdeblobis 
zogierTi sakiTxi   da 

samecniero praqtikuli 
konferencia geologiis 

Tanamedrove 
problemebis Sesaxeb. 
“geologiis dargis 
siZliere ekonomikis 

aRorZinebis 
winapirobaa”22- 23    
aprili Tbilisi  

teqnikuri universiteti 
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5. 
 
 
 
 
 
6. 

 

 

 

 

7. 

 
 
 
 
 

Mმ. ოთარაშვილი 
 
 
 

                                   

ი.ნოზაძე, გ.გამყრელიძე, 

ი. კვატაშიძე  

        
 

 

ი. კვატაშიძე, რ. კვატაშიძე, 

მ.კანდელაკი,ნ.გეგია, 

გ.გამყრელიძე 

saqarTvelos 
geologiur-ekonomikuri 
daraioneba 
 
 

5. მინერალური 

რესურსების  ათვისების 

პრობლემების  და 

სიახლეების შესახებ 

 

6.მინერალური 

რესურსების მართვის 

საკითხები 

 

 

7.აჭარიის ავტონომიურ 

რესპუბლიკაში სამთო- 

მომპოვებელი მრეწველობის 

განვითარების 

პერსპექტივები 

 
 
 
 
 

samTo saqmis da 
geologiis aqtualuri 

problemebi me-2 
samecniero konferencia 

grigil wulukiZis 
samTo instituti 

11 დekemberi Tbilisi 
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moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

1.ა. TvalWreliZe 
mineraluri resursebis roli saqarTvelos ekonomikaSi. statiaSi ganxi-

lulia saqarTvelos mineraluri resursebi da maTi teqnologiuri Tvisebebi. 
naCvenebia, rom saqarTvelos aqvs misi samrewvelo da ekonomikuri ganvi-
TarebisTvis yvela aucilebeli mineraluri resursi, maT Soris mSvenieri 
Tvisebebis mqone aramadniani resursebi, romelic koncentrirebulia msof-
lio mniSvnelobis sabadoebSi. ganxilulia mizezebi, romlis gamo ver xerx-
deba am resursebis CarTva qveynis ekonomikaSi da dasaxulia am negatiuri ga-
remos aRmofxvris sakanonmdeblo da saorganizacio gzebi. 

2. m. oTaraSvili -bunebrivi resursebis sistematizaciis (klasifikaciis)  
cda 

moxsenebis Sinaarss warmoadgens mxolod avtoris sakuTari mcdeloba bunebri-
vi resursebis mravalferovnebis sqematuri klasifikaciisaTvis 

3. i. nozaZe, გ. gamyreliZe 
geologiuri samuSaoebis ekonomikuri buneba da misi aRricxvis weseb 
statiaSi ganxilulia iseTi sakiTxebi, romlebic, maTi ekonomikuri bunebidan 
gamomdinare, daaregulirebda geologiuri saqmianobis adgilis damkvidrebas 
erovnuli meurneobis dargobriv sistemaSi. imis gamo, rom am sferoSi dRemde 
ver moxerxda raime donis normatiul_samarTlebrivi aqtis miReba, 
buRaltrul aRricxvaSi ar aris gaTvaliswinebuli dargis specifiuroba. 
gadauWrelia geologiuri samuSaoebis aRricxvisa da misi kapitalizaciis 
sakiTxebi, daculi ar aris geologis saavtoro uflebebi. Cveni mcdeloba, 
mimarTuli xarvezebis nawilobriv Sevsebisaken, jer-jerobiT unayofoa. 
 

4.ი.nozaZe, n. rCeuliSvili, i. kvataSiZe 
wiaRis resursebis marTvasTan dakavSirebuli kanonmdeblobis zogierTi 
sakiTxi   da saqarTvelos geologiur-ekonomikuri daraioneba 
 

statiaSi ganxilulia sakiTxi, Tu ramdenad srulyofilia sakanonmdeb-
lo baza, romelic geologiuri samuSaoebis warmoebasa da wiaRiT sargeblo-
bas aregulirebs. warmoCenilia wiaRiT sargeblobasTan dakavSirebul saka-
nonmdeblo da kanonqvemdebare aqtebSi arsebuli xarvezebi. maTi gaTvalis-
winebiT Sevsebulia is nawili, romelic exeba sawyisi fasis dadgenas wiaRiT 
sargeblobis mosakreblisa da auqcionis wesiT licenziis gacemisas. 
ganxilulia maxasiaTeblebi, romelebic gasaTvaliswinebelia  geologiuri 
samuSaoebis warmoebis Rirebulebis gansasazRvravad.  
     avtorebis mier SemuSavebulia saqarTvelos teritoriis geologiur-
ekonomikuri daraionebis sqema. samuSaoTa warmoebis sirTulis Sesabamisad 
gamoyofilia sami ZiriTadi erTeuli. 

5. მ. ოთარაშვილი- მინერალური რესურსების  ათვისების პრობლემების  და 

სიახლეების შესახებ 

სტატიის ავტორი შეეხო საქართველოში მინერალური რესურსების ათვისების 

(მოპოვების) დარგში არსებულ ზოგიერთ პრობლემას და სიახლეს. 

  ზოგიერთი ნედლეულისადმი ინტერესი საკმაოდ დიდია, როგორც უცხოელი  

ინვესტორების ასევე სახელისუფლებო სტრუქტურების მხრიდან, (ოქრო, სპილენძი 

ნავთობი, ქვანახშირი, მანგანუმი და სხვ.) ხოლო ზოგიერთი მეტად მნიშვნელოვანი  

ნედლეული, რომელთა ათვისებაც ჯეროვნად წაადგებოდა როგორც ქვეყნის ინტერესებს, 

ასევე მოხსნიდა  დასაქმების პრობლემას რეგიონებში   პრაქტიკულად მიტოვებულია 
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უყურადღებოდ. 

ჩამონათვალი და გამოყენების სფეროები  კი საკმაოდ დიდია.  

6. ი.ნოზაძე, გ.გამყრელიძე, ი. კვატაშიძე  

მინერალური რესურსების მართვის საკითხები 

მოხსენების (სტატიის) ავტორები შეეცადნენ ფართო საზოგადოებას გააცნონ თუ რა 

მდგომარეობაა მინერალური რესურსების მართვის სფეროში და რა ღონისძიებებია 

გასატარებელი ნაკლოვანებების აღმოსაფხვრელად. 

მოხსენებაში განხილული იქნება მინერალური რესურსების ეკონომიკური ბუნება, 

რომელიც მკვეთრად განსხვავდება სხვა სახის ბუნებრივი რესურსებისაგან 

(ჰაერი,დაუმუშავებელი მიწა, საძოვრები, ველური მცენარეები, და სხვა). 

დასაბუთებულია, რომ მინერალური რესურსების მარაგები ეკონომიკურ კატეგორიას 

მიეკუთვნება, რომელიც გაზომვადი (თვლადია) და არა პროგნოზირებული (C და P 

კატეგორიები). თუმცა, მისი დათვლის მეთოდიკიდან გამომდინარე არც უმაღლესი 

კატეგორიის (A და B) მარაგებია ზუსტი.  

განხილულია წიაღით მოსარგებლეთა ლიცენზირების საკითხებში არსებული 

ხარვეზები, კანონქვემდებარე აქტებისა და თვით კონკრეტული კანონების შეუსაბამობა  

ძირითად, იმპერიალურ კანონთან - „წიაღის შესახებ“. მოხსენებაში განხილულია 

საკითხი წიაღის, მიწების, მინერალური რესურსების საბადოების კლასიფიკაციისა 

(სტრატეგიული და ადგილობრივი მნიშვნელობის, საყოველთაოდ გავრცლებული) და 

კაპიტალიზაციის საკითხები. 

განხილულია აგრეთვე მინერალური რესურსების ადმინისტრაციულ მართვაში 

არსებული ხარვეზები და მათი აღმოფხვრისათვის  გასატარებელი ღონისძიებების 

ჩასატარებლად საჭირო რეკომენდაციები.  

7.ი. კვატაშიძე, რ. კვატაშიძე,მ.კანდელაკი, ნ.გეგია, გ.გამყრელიძე. 

აჭარიის ავტონომიურ რესპუბლიკაში სამთო- მომპოვებელი მრეწველობის განვითარების 

პერსპექტივები 

სტატიაში განხილულია ოქრის სამრეწველო მარაგების გაზრდისა და იშვიათი მეტალების 

ნედლეულის ბაზის შექმნის უზრუნველსაყოფად ამ ელემენტების მატარებელი 

პერსპექტიული მადანგამოვლინებების შესწავლა გამოკვლევა. აღნიშნული საკითხის 

გადასაჭრელად აჭარის მადნიანი რაიონის წაბლანა-ღომა-ლაშეს მადნიანი ველის 

ჰიდროთერმალური მეტასომატიტების, როგორც ერთერთი პერსპექტიული  

გამოვლინების შესწავლა. სამეცნიერო კვლევები ითვალისწინებს წაბლანას გოგოირ 

კოლჩედანურ საბადოზე და მადნიანი ველის ფარგლებში არსებული 

მადანგამოვლინებების გოგოირმჟავას წარმოების სანედლეულო ბაზიდან ოქროსა და 

იშვითი ელემენტების მოპოვების სანედლეულო ბაზაში გადაყვანის საფუძვლების 

მომზადებას. 

 

 

ganyofilebis gamge –                      a.TvalWreliZe   

                

 

 
 



wliuri angariSi akademias 

 

 ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti  

  kavkasiis al. TvalWreliZis mineraluri nedleulis instituti 

sasargeblo wiaRiseulis gamdidrebisa da Camdinare wylebis gawmendis 

samecniero-kvleviTi ganyofileba 

 

* samecniero erTeulis xelmZRvaneli   nestan gegia – mTavari mecnier-

TanamSromeli 

 

 samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

karine xaCaturiani – ufrosi mecnier-TanamSromeli 

nino SeyrilaZe - ufrosi mecnier-TanamSromeli 

ekaterine ukleba – mecnier-TanamSromeli 

gulnazi enuqiZe – wamyvani inJineri 

vaxtang bokuCava - wamyvani inJineri 

Tornike imedaZe - wamyvani inJineri 

giorgi dvaliSvili – inJineri 

Tamar guruli – inJineri 

neli gegia – inJineri 

anton afciauri – inJineri 

ioseb Calauri – ufrosi teqnikosi 

rene dvaliSvili - laboranti 

 

 

 

 

 

 



 

saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 wlisaTvis 

dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

 

# 

Sesrulebuli 

proeqtis dasaxeleba 

mecnierebis dargisa 

da samecniero 

mimarTulebis 

miTiTebiT 

proeqtis 

xelmZRvanelebi  

proeqtis 

Semsruleblebi 

 
 

    

    oqrosSemcveli 

spilenZis oqsiduri 

madnebis kompleqsuri 

gadamuSavebis 

teqnologiis kvleva da 

damuSaveba (samxreT-

aRmosavleT 

saqarTvelos obieqtis 

magaliTze). 

  sabadoTa wiaRiseulis 

gamdidreba 

  uak 622.765 

 

nestan gegia 

nino SeyrilaZe  

 

 

k. xaCaturiani 

e. ukleba 

 

 

gardamavali  kvleviTi samuSaos  etapis Sedegebi  
 

 

 
aRniSnuli samuSaos 2015 wlis kvleviTi samuSaos etapebi iTvaliswinebs: 

gravitaciuli da flotaciuri meTodebiT oqrosSemcveli spilenZis oqsiduri 

madnebis gamdidrebis SesaZleblobis dadgenas  da  sxvadasxva parametrebis 

gavlenas gamdidrebis gravitaciul da flotaciur procesebze;  aseve spilenZisa 

da oqros  hidrometalurgiul gamotutvas sxvadasxva faqtorebis zemoqmedebiT. 

klasificirebuli (-1.25+0.63 mm, -0.63+0.315 mm, -0.315+0 mm)   masalis gravitaciuli 

meTodiT  gamdidreba  ganxorcielda sakoncentracio magidaze. testirebis 

procesSi Seswavlili iqna   sxvadasxva parametrebis gavlena. dadgenili iqna 

sakoncentracio magidis muSaobis optimaluri parametrebi. 

 Sedegebi moyvanilia cxrilSi  

 



masalis 
dasaxeleba 

produqtis 
masuri wili, 
% 

Semcveloba,% amokrefa,% 

spilenZis oqros spilenZis oqros 

mZime fraqcia 6.3 1.32 0.7 12.4 13.8 

msubuqi fraqcia 75.3 0.55 0.28 61.6 66.0 

gadanadeni 18.4 0.95 0.35 26.0 20.2 

sawyisi 100.0 0.67 0.32 100.0 100.0 

 
    rogorc cxrilis monacemebidan Cans, gravitaciuli meTodiT spilenZisa da 

oqros dakoncentrireba mZime fraqciaSi ar xdeba, rac imas niSnavs, rom  

spilenZisa da oqros nawilakebi Zalian wminda saxiT arian Cawinwklulebi  da maTi 

mniSvnelovani raodenoba msubuq fraqciasa da gadanadenSi ikargeba, amitom 

aRniSnuli madnebisaTvis gamdidrebis gravitaciuli meTodi misaRebi ar aris.  

    oqrosSemcveli spilenZis oqsiduri madnebis kompleqsuri gadamuSavebis 

teqnologiis SesarCevad gaTvaliswinebuli iqna liTonebis Semdegi Tvisebebi: 

spilenZi aris oqros depresanti cianirebis procesSi, amave dros madanSi 

spilenZis aTeulobiT mineralia, romelTa qceva cianirebisas sxvadasxvanairia; 

arsebobs aseTi madnebis gadamuSavebis sxvadasxva variantebi, romlebic 

teqnologiis or ZiriTad mimarTulebas asaxaven:  

    - spilenZis winaswari gamoyofa flotaciiT da flotaciis kudebis cianireba 

oqros amosaRebad; 

    - hidrometalurgiuli procesi – madnebis gamotutva da  orive liTonis 

gadayvana xsnarSi. 

   oqrosSemcveli spilenZis oqsiduri madnebis flotacia Catarda meqanikur 

manqanaze. dadgenili iqna dafqvis xarisxi. gamocdili iqna sxvadasxva reagentebi:  

spilenZis oqsiduri madnebis sulfidizaciisTvis Cvens mier gamoyenebuli iqna 

natriumis sulfidi da natriumis hidrosulfidi,  romelic masalas  emateboda  

dafqvis procesSi.  flotaciis procesSi  Semkrebad gamoyenebuli iqna buTilis 

qsantogenati da buTilis aerofloti,  xolo amqafeblad fiWvis zeTi da ТT-66. 

flotacia Catarebuli iqna sxvadasxva reJimSi: icvleboda  reagententebi da maTi 

raodenoba,  agitaciis dro, pulpis pH. spilenZisa da oqros maqsimaluri amokrefa 

flotaciiT Zalian dabalia 24 da 38 procenti, anu  spilenZis mineralebis 

sulfidizacias adgili ar qonda. vinaidan  flotaciiT miRebuli Sedegebi Zalian 

dabalia,  warmodgenili  madnebis gamdidreba  flotaciuri meTodiT 

mizanSewonilad ar migvaCnia. 

  samxreT-aRmosavleT saqarTvelos oqros Semcveli spilenZis oqsiduri madnebis 

gamdidrebisaTvis yvelaze misaRebi aRmoCnda hidrometalurgiuli meTodi.  

dadgenili iqna aRniSnuli madnebis hidrometalurgiuli meTodiT gamdidrebis 

SesaZlebloba. PspilenZis gamosatutad gamocdili iqna sxvadasxva gamxsnelebi: 

gogirdmJava, marilmJava, natriumis cianidi da TioSardovana. testireba Catarda 

sxvadasxva pirobebSi: icvleboda gamxsnelis koncentracia, masalis sisxo, 



temperatura, myarisa da Txevadis Tanafardoba da gamotutvis dro. 

   gogirdmJavis gamoyenebisas miRebuli iqna spilenZis gamotutvis maRali 

Sedegebi; spilenZis gamotutvis kekidan oqros gamosatutad gamocdili iqna 

TioSardovana da natriumis cianidi; Sedegebi sakmaod maRalia. eqsperimentebi am 

mimarTulebiT grZeldeba.                                            

 
II. 1. publikaciebi: 

ა) saqarTveloSi 

statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1. 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 
 

 

Ekaterine Ukleba 

Nino Shekriladze 

Nestan Gegia 

Marlen Mchedlishvili 

 

 
n. gegia 
n. SeyrilaZe 
d. talaxaZe 
 
 
 
 
o.kavTelaSvili 
n. gegia 
n. SeyrilaZe 
 
 
 
 
 
 

К.К. Хачатурян 

Н. А. Гегия 

Г. Ш. Энукидзе 

Е. Н. Уклеба 
 

 

PProcessing of the 

technology of dressing of 

copper-gold ore 
qimiis seria 

 
 
sazanos velis 
pegmatitebis 
gamdidrebis 
teqnologiis 
damuSaveba 
  samTo Jurnali 
 
sazanos velis 
pegmatitebSi 
iSviaTi metalebis – 
tantalisa da 
niobiumis arsebobis 
Sesaxeb 
  samTo Jurnali 
 
 
Исследование 
некоторых 
технологических 
параметров 
бентонитовых глин 
  qimiis seria 
 

 

# 1-2, 
tomi 41 

 
 
 
 

  1 (34) 
 
 
 
 
 

 
1 (34) 

 
 
 
 
 
 
 
 

    # 1-2, 
tomi 41 

 

 

 

 

 
 

Tbilisi, 
 saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuli 
akademiis macne 

 
Tbilisi, 
 saqarTvelos 
samTo 
sazogadoeba  

 
 

 
Tbilisi, 
 saqarTvelos 
samTo 
sazogadoeba  

 
 
 
 
 

Tbilisi,      
saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuli 
akademiis macne 

 
 
 
 

144-147 
 
 
 
 
 

   38-41 
 
 
 
 
 
 

  42-43 

 
 
 
 
 
 
 

 
    154-159 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 
 
 
 
 

 

n. gegia 
k. xaCaturiani 
g. enuqiZe 
r. kvataSiZe 
e. ukleba 
 

saqarTvelos 
geologiis 
Tanamedrove 
problemebis 

Sesaxeb 
 
 

 

Tbilisi 
teqnikuri 

universiteti 
 
 
 
 
 
 
 

143 
 
 
 
 

 

 
 1.saqarTvelos bentonituri Tixebis  warmoebis ganviTarebis istoria da 

maTi resursuli bazis mdgomareoba 
      mocemulia bentonituri Tixebis mokle daxasiaTeba, miTiTebulia maTi 
ZiriTadi specifikuri Tvisebebi da gamoyenebis sferoebi. aRwerilia 
saqarTvelos bentonituri Tixebis warmoebis ganviTarebis istoria da maTi 
resursuli bazis mdgomareoba, moyvanilia bentonitebis msoflio maragebisa 
da mopovebis Sesaxeb zogierTi informacia. 
 
 
 

 

 
 

III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 
 
 
 
 
 

nestan gegia 
 
 
 
 
 
 
 

saqarTvelos 
bentonituri Tixebis  
warmoebis ganviTarebis 
istoria da maTi 
resursuli bazis 
mdgomareoba 

 
 

23-24 aprili 
         Tbilisi 
saqarTvelos teqnikuri 

universiteti 
 
 
 
 



2 
 
 

karine xaCaturiani kavkasiis mineraluri 
nedleulis institutis 
roli bentonituri 
Tixebis SeswavlaSi, 
maTi mniSvnelobisa da 
gamoyenebis aqtualobis 
dadgenaSi 
 

11 dekemberi 
Tbilisi 

grigol wulukiZis 
samTo instituti 

 
1. daxasiaTebuli iqna  bentonituri Tixebi, maTi ZiriTadi specifikuri 

Tvisebebi da gamoyenebis sferoebi. gadmocemuli iqna  saqarTvelos 
bentonituri Tixebis warmoebis ganviTarebis istoria da maTi 
resursuli bazis mdgomareoba, gakeTda mokle informacia 
bentonitebis msoflio maragebisa da mopovebis Sesaxeb. 

 
2. gamokvleulia saqarTvelos sxvadasxva sabados bentonituri Tixebi: 

agreTve Sesadareblad Seswavlilia vaiomingis (aSS), saberZneTisa da 
cixisubnis (askanTixa da askangeli) bentonituri Tixebi. 
  dadgenilia, rom dabalxarisxiani tutemiwa bentonitebis      
modificireba qimiuri reagentebis gansazRvruli kombinaciebiT 
SesaZlebels xdis arsebiTad gavzardoT maTi uaRresad             
mniSvnelovani teqnologiuri maCvenebeli – gajirjvebadoba, ris 
Sedegadac isini farTo gamoyenebas hpoveben Savi metalurgiisa da 
manqanaTmSeneblobis warmoebebSi, Tixis saburRi xsnarebis 
mosamzadeblad da sxva. mniSvnelovania, rom saqarTvelos wiaRi 
mdidaria tutemiwa bentonituri Tixebis maragebiT. 

 

 
 

dawesebuleba Tu saWirod Tvlis, SeuZlia angariSSi Seitanos sxva, 

misTvis mniSvnelovani aqtivobac. 

     ama wlis 10 ivniss saqarTvelos teqnikur universitetSi nestan gegias 
mier daculi iqna sadoqtoro disertacia Temaze: sazanos pegmatitebis 
gamdidrebis racionaluri teqnologiis SemuSaveba”.   
    ganyofilebas mogebuli aqvs samxaraulis saxelobis sasamarTlo 
eqspertizis erovnuli biuros    ori gamartivebuli eleqtronuli tenderi 
nimuSebis saanalizod momzadebisa da konsultaciebisTvis. 
    aaip saqarTvelos agraruli universitetis mier warmodgenili iqna 
askanis bentonituri Tixa, romelzec damkveTis  moTxovniT Catarda 
fizikur-qimiuri analizi da dadgenil iqna warmodgenili bentonituri 
Tixis struqturuli formula.         
      ganyofilebaSi Sesrulda 46000 larze meti Tanxis arasabiujeto 
samuSaoebi. 



 
   

 



 

     ssip ivane javaxiSvilis   saxelobis   Tbilisis saxelmwifo 

universiteti 

     kavkasiis aleqsandre TvalWreliZis mineraluri nedleulis 

instituti 

sainJinro-geologiuri, geofizikuri da hidrogeologiuri samecniero-kvleviTi 

ganyofileba 
 
 
 
 

ganyofilebis gamge                                         nodar rCeuliSvili 
                                                   

 
ganyofilebis personaluri Semadgenloba:  
nodar falavandiSvili, lia zubaSvili, anzor mesxia, lali kobesaSvili, 
nestor kacaZe, guram rodonaia, Temur cagareli 

 

I. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi  

 

 

I. 2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  
proeqtis 

Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hidrogeologiuri safu-
Zvlebis momzadeba mar-
neulis raionis ferme-
rul meurneobebSi sar-
wyavi miwisqveSa wyle-
bis avtonomiuri sis-
temebis Sesaqmnelad. 

hidrogeologia  

sasoflo-sameurneo me-
lioracia 

 
  nodar rCeuliSvili 

 

 
nodar falavandiSvili, 
lia zubaSvili,  
guram rodonaia 



 2 

 
2 mcire kavkasionis naoWa 

sistemis aWara-Tria-
leTis zonis geofizi-
kuri (gravitaciis da 
magnituri velis) ruke-
bis Sedgena da maTi 
interpretacia; 

dedamiwis Semswavleli  
mecnierebebi – geofi-
zika  

 

 
 
 
 

 
anzor mesxia 

 
lali kobesaSvili, 
nestor kacaZe,  
Temur cagareli 

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli 
da praqtikuli Sedegebi  

1. 
saangariSo wels Catarebuli samuSaoebi, marneulis regionSi,  alterna-
tiuli, avtonomiuri, Tanamedrove teqnologiebiT aRWurvili, mcire sarwyavi 
sistemebis, saeqspluatacio resursiT uzrunvelyofas isaxavda miznad.  
kvlevebi mimdinareobda, rogorc ukve gamovlenili sasmel-sameurneo mizne-
bisaTvis gamousadegari miwisqveSa wylebis wyalaRebis punqtebze, aseve, 
warmoebda maTi savele moZieba. samuSaoebis Sedegebma dasaxes garkveuli 
perspeqtivebi:  
a. sofel dolisyanaSi, sustad mineralizebuli WaburRilidan, sairigacio 
arxebis wylisaTvis miuwvdomel teritoriebze, wveTovani teqnologiis 
gamoyenebiT, sakarmidamo nakveTebis, morwyvis SesaZlebloba.  
b. sofel baidarTan, md.xramis WalaSi mitovebuli WaburRilis rezerviT, 
mcire dasaxlebaSi (25 komlamde), sasmel-sameurneo da sarwyavi wylis 
deficitis mogvareba.  
g. savele samuSaoebis Sedegad, md.algeTis Walis pirvel terasaze, 
gamovlinda wyalaRebis punqti. misi warmadobis saeqspluatacio minimumi,  
15kub.m/sT, arsebuli satumbi teqnikis resursiT Semoifargla. qimiurma ana-
lizma, arakondiciuri, sulfat-ionebiT gajerebuli, Semcveloba gamoavlina. 
misi moxmareba,  demineralizacia-kondicirebis procesebis gavlis Semdegaa 
SesaZlebeli. sofel jandaras sakomlo miwebis, 200 ha-ze meti urwyavi 
farTebis wyalmomaragebis problemis gadawyveta, gamovlenili wyalaRebis 
punqtis srulyofil hidrogeologiur monitorings moiTxovs. 
2.                                                                            
   saangariSo wels Catarebuli kvlevis mizans warmoadgenda aWara-
TrialeTis naoWa zonis gravitaciis da magnituri velis rukebis Sedgena da 
maTi interpretacia.  
  Catarebuli kvlevis Sedegad Sedgenil iqna gravitaciis da magnituri 
velis 1:200 000 masStabis rukebi. Seswavlil iqna aWara-TrialeTis naoWa 
zonis aRmosavleTi nawilis siRrmuli agebuleba, teqtonikuri struqturebi 
da arsebuli magmuri sxeulebi. 
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II. 1. publikaciebi: 
ა) saqarTveloSi 

 

 
statiebi 
 

#  avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 

n.rCeuliSvili, 
r.kvataSiZe, 
n.falavandiSvili, 
l.zubaSvili, 
n.enuqiZe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i.nozaZe,  
n.rCeuliSvili, 
i.kvataSiZe 

mciremiwian 
fermerul me-
urneobebSi mi-
wisqveSa 
wylebis sar-
wyavad mox-
marebis pers-
peqtivebi (mar-
neulis regi-
onis 
magaliTze); 
SromaTa kre-
buli: saqar-
Tvelos geo-
logiis Tana-
medrove prob-
lemebis Sesa-
xeb. 
 
 
wiaRis 
resursebis 
marTvasTan 
dakavSirebuli 
kanonmdeblo-
bis zogierTi 
sakiTxi da 
saqarTvelos 
geologiur-
ekonomikuri 
daraioneba. 
SromaTa kre-
buli: saqar-
Tvelos geo-
logiis Tana-
medrove prob-
lemebis Sesa-
xeb. 
  
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

Tbilisi, 
2015w, 
`teqnikuri 
universiteti~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tbilisi, 
2015w, 
`teqnikuri 
universiteti~ 
 
 

5  
(gv.122-126) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
6        

 (gv. 106-111) 
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anotaciebi qarTul enaze 

1. safondo da eqskluziur monacemebze dayrdnobiT, Gganxilulia hidro-
geologiuri winapirobebi,  romelnic pozitiur fonsa qmnian, marneulis 
regionSi, mciremiwian fermerul meurneobebSi, miwisqveSa wylebiT momara-
gebuli, lokaluri, avtonomiuri sarwyavi sistemebis Sesaqmnelad. wylis 
ekonomiuri moxmarebis mizniT, rekomendebulia morwyvis wveTovani teqno-
logiebis gamoyeneba. maRalmineralizebuli wylebis demineralizacia- 
kondicirebis procesis rentabeluri warmoeba, ukuosmosis meTodiTaa 
miCneuli.  

2. ganxilulia sakanonmdeblo baza, romelic geologiuri samuSaoebis war-
moebasa da wiaRiT sargeblobas aregulirebs. SemuSavebulia saqarTvelos 
teritoriis geologiur-ekonomikuri daraionebis sqema. Ggamoyofilia sami 
ZiriTadi erTeuli. 

 
 

 
 

III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli 

  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

n.rCeuliSvili “mciremiwian fermerul 
meurneobebSi miwisqveSa 
wylebis sarwyavad mox-
marebis perspeqtivebi 
(marneulis regionis 
magaliTze)”.  
 

samecniero-praqtikuli 
konferencia: saqarTve-
los geologiis Taname-
drove problemebis 
Sesaxeb, 23-24 aprili, 
2015 weli, Tbilisi. 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

moxsenebaSi, mdidari sailustracio-grafikuli masalis TanxlebiT, ganxi-
luli iyo, amave dasaxelebis statiaSi  warmoCenili  sakiTxebi.  

 
 

 
  

 

 

 



danarTi 

1. saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademia `saqarTvelos mecni-

erebaTa erovnuli akademiis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis (muxli me-4) 

da saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis wesdebis (punqti me-5) 

Tanaxmad atarebs saqarTvelos umaRlesi saganmanaTleblo da samecnie-

ro-kvleviTi dawesebulebebis samecniero saqmianobis wliuri angariSebi-

sa da dasrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebis eqspertizas; 

2. eqspertizaze warmodgenili samecniero saqmianobisა da dasrule-

buli samecniero-kvleviTi samuSaoebis angariSi srulad unda Seesa-

bamebodes saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis akademiuri 

sabWos mier damtkicebul Semdeg formebs. 

 samecniero erTeulis (departamenti, inსtituti, ganyofileba, 

laboratoria) dasaxeleba 

kmni, ტესტირების ლაბორატორია „გეოანალიტიკა“ 
* samecniero erTeulis xelmZRvaneli 

ქიმიის მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი, მთავარი მრცნიერ 

თანამშრომელი გულნარა თოდრაძე 

 samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba 

1. axalbedaSvili lali; 
2. TodraZe gulnara; 
3. Lloria naTela; 
4. Cxetiani naTela; 
5. surgulaZe rusudani; 
6. janaSvili nona. 

 

I. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi  

(exeba samecniero-kvleviT institutebs) 

 
 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  
proeqtis 

Semsruleblebi 

1 
 

   

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 
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Sedegebi (qarTul enaze) 

 

I.   

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 

saqarTvelos bunebrivi 
wiaRiseuli masalebis  
Seswavla zogierTi mavne 
komponentebisagan wylebis da 
niadagebis gasawmendad 
gamoyenebis mizniT 

lali 
axalbedaSvili, 

qimiis mecnierebaTa 
doqtori, ufrosi 

mecnier 
TanamSromeli  

axalbedaSvili lali; 

TodraZe gulnara; 

Lloria naTela; 

Cxetiani naTela; 

surgulaZe rusudani; 

janaSvili nona. 
 

ganisazRvra sxvadasxva modificirebuli klinoptiloliTis (CL) 12 nimuSis dinamikuri 
sorbciuri tevadoba (dst), romelic sxvadasxva gardamaval metalTa ionebisaTvis icvleba 
0.76-dan 1.88-mde mg-eqv/g. gaangariSebulia sorbciis da ganawilebis koeficientebi, gaxtomis 
sidide da a.S. 
ganxorcielda axlad damzadebuli nimuSebis rfa, epr-kvleva da sruli qimiuri analizi. 
dadginda modif. CL da mordenitis (Mt) nimuSebisaTvis modeluri wyalxsnarebidan Pb, Cu, Zn-is 
sorbciis optimaluri pirobebi: dispersulobis xarisxi 0.25÷0.04, modeluri xsnaris koncen-
tracia 0.1   M, Tanafardoba ceoliTi/xsnari 1/20.  
dadginda kaTionmodificirebuli CL, Mt nimuSebis ionmimocvliTi sorbciis  optimaluri 
reJimis Hg, Mn, Sn  da Cd-is ionebis mimarT, kerZod dispersulobis xarisxis, koncentraciis, 
ceoliTi/xsnari Tanafardobis gavlena sorbciul tevadobaze, sorbciis da ganawilebis 
koeficientze, sorbciis kinetikaze. 
gamiznuli iyo aminebiT modificirebuli CL, Mt da Dt-is ionmimocvliTi sorbciis Seswavla 

Cd2+-is mimarT, Sesabamisi maxasiaTeblebis gaangariSeba da STanTqmis optimaluri reJimis Se-
muSaveba. dadginda, rom ceoliTis damuSaveba eTanolamoniT ar axdens gavlenas Cd2+-is 
adsorbciaze kadmiumis qloridis 0.01 M xsnaridan. 

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli 
da praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

 

 

I. 3. saxelmwifo grantiT (rusTavelis fondi) dafinansebული  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasaxe-

leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

 
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

    

dasrulebuli proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 
(qarTul enaze) 

I. 4. 

2 proeqtis dasaxe- damfinansebeli proeqtis proeqtis 
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leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

organizacia xelmZRvaneli Semsruleblebi 

gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

 
II. 1. publikaciebi: 

ა) saqarTveloSi 

monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 
saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 
 

krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 
 

გ.მაისურაძე, 

შ.სიდამონიძე, 

ლ.ახალბედაშვილი, 

ნ.ტაყაიშვილი.   
 

საქართველოს ატმოსფე-

რული ჰაერის მონიტო-

რინგი და ხარისხობრივი 

მდგომარეობა. 

საქართველოს ქიმიური 

ტ.15, №1, 2015 

 

 

 

 

თბილისი, 

გამ. „უნივერსალი“ 

 
 

7 
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2 

 
 
r. surgulaZe 

 

ჟურნალი. 
bunebrivi gaaqtive-
buli da kaTion 
Canacvlebuli mont-
morilonitis adsorb-
ciul struqturuli 
daxasiaTeba da 
gamoyenebis sferoebi. 

საქართველოს ქიმიური 

ჟურნალი. 

 

 

ტ.15, №1, 2015 

 

 
 

თბილისი, 

გამ. „უნივერსალი“ 

 

 

4 

1.warmodgenilia saqarTveloSi atmosferuli haeris monitoringis sistema. sadamkvirveblo 
sadgurebis ganTavseba  da zogierTi maTganis ganaxleba. atmosferoSi gafrqveuli mavne 

nivTierebebis raodenoba.  

2.warmodgenili samuSao Catarebulia saqarTvelos montmorilonitonuri Tixis askangelis 
bunebrivi, gaaqtivebuli da kaTionmimocvliTi gziT miRebuli nimuSebis adsorbciul-
struqturuli daxasiaTebis mizniT. izoTermidan Cans, rom gaaqtivebuli askangelis 
StanTqmiTi unari sagrZnoblad metia vidre bunebrivi da kaTionmodificirebuli nimuSebis. 

 

 

II. 2. publikaciebi: 
ბ) ucxoeTSi 

monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 
 

saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 
 
 
 
 
 
 

krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis 
adgili, 

gverdebis 
raodenoba 
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gamomcemloba 
1 
 

l.axalbedaSvili, 
r.kvataSiZe, g.TodraZe, 
n.loria, n.janaSvili, 
s.jalaRania 

Qqimiisa da qimiuri 
teqnologiis IV saerTa-
Soriso konferenciis 
masalaTa krebuli 

ionx-i, erevani, 
2015 

3 

gardamaval metalTa kaTionebis Semcveli ceoliTebis Seswavla epr-meTodiT Zalze 
perspeqtiulia, vinaidan iZleva saSualebas ganisazRvros metalis ionis pozicia, liganduri 
garemocva da muxti. am samuSaoSi Seswavlilia bunebrivi ceoliTis – klinoptololiTis 

midificirebis pirobebis gavlena struqturis SenarCunebaze da  gardamaval metalTa 
kaTionebis mdgomareobaze, lokalizaciaze da koordinaciuri garemocva rfa da epr-

meTodebiT. 

 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 
 
 
 
 

 

გ.მაისურაძე, 

შ.სიდამონიძე, 

ლ.ახალბედაშვილი, 
r.kvataSiZe 

Modified Natural Zeolites as 

Catalysts for Catalytic 

Reduction of NO with CO—

Main Components of 

Exhaust Gases.  

Journal of Environmental 

Science and Engineering  
 

 

11B 
Inc., USA 

David Publishing 

Company 

 

9 

Avtotransportis gamonabolqvis toqsikuri komponentebis NO da CO dawvis efeqturi 
katalizatoris miRebis mizniT Seswavlilia saqarTvelos sabadoebidan mopovebuli 

bunebrivi ceoliTebis –klinopTiloliTis da mordenitis kaTionmodificirebuli (Cu- da Fe-

Semcveli) formebi Jangva-aRdgeniTi Tvisebebis Seswavla azotis monooqsidis seleqtiur 
katalizur aRdgenaSi  CO-Ti.  

naCvenebia, rom NO da CO molekulebs Soris reaqcia mimdinareobs gardamavali kaTionebis 
koordinaciul sferoSi Suakeduri nitrozuli da karboniluri kompleqsebis warmoqmniT. 

 
 

III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 
2 

 
 

Nnino gagniaSvili, 
Llali axalbedaSvili 

 
s.jalaRania, m. kvinikaZe, 
v.kirakosiani,l.axalbedaSvi-
li, g.TodraZe, n.loria, 
n.janaSvili 

wylebis gawmenda dariSxanis 
ionebisagan bunebrivi 

sorbentebis gamiyenebiT 
Sav zRvaSi Camdinare 
saqarTvelos mdinareebis 
ekologiuri mdgomareobis 
daxasiaTebi  

26 oqtomberi, 2015, Tbilisi 
 
 

18-19 maisi, 2015, Tbilisi 

M1. mocemul samuSaoSi momzadda da Seswavlil iqna bunebrivi ceoliTebis bazazeze damzadebuli  
sorbentebi dariSxanis moZravi formebis wylebidan StanTqmisaTvis. Sedegebma aCvenes, rom sorbciuri  
aqtiuroba arsenat [AsO4

3- , As(V)] da arsenit [AsO3
3-, As(III)] ionebis mimarT damokidebulia pirvel rigSi  

kompozitebis Termoqimiur damuSavebaze, modeluri xsnaris koncentraciaze, dispersulobaze da narevis 

рН-ze. 

2. საქართველოს გეოეკოლოგიური მდგომარეობა გამოწვეულია 3 სახის ტექნოლოგიური დაბინძურებით:  

გეოქიმიურით, ჰიდროქიმიურით და ბიოქიმიურით. საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები მძიმე მეტალებით  

დაბინძურების ერთ–ერთ უმსხვილეს წყაროს წარმოადგენს.მძიმე მეტალების მაღალი შემცველობები დამახასიათებელია იმ 

შენაკადებისთვის, რომლებიც განლაგებულნი არიან მდ.რიონის სათავეებში. რაც შეეხება ტყვიას, მისი შემცველობა შედარებით 

მაღალია მდ. რიონის მარცხენა შენაკადებში (განსაკუთრებით ზედა ნაწილში), ვიდრე იმ მდინარეებში, რომლებიც უერთდებიან 
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მდ.რიონს კოლხეთის დაბლობზე. 
 

 

b) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 
 
2 

 
 

Gg. TodraZe, l.axalbeda-
Svili, r.kvataSiZe, n.loria, 
n.janaSvili, s.jalaRania 

 
l.axalbedaSvili, 
r.kvataSiZe, g.TodraZe, 
n.loria, n.janaSvili, 
s.jalaRania 

К возможности применения модифици- 

рованных форм клиноптилолита в очистке 
воздухe от сернистого газа 

 

РФА и ЭПР исследование 

ионообменных форм природного 

цеолита клиноптилолита из 

месторождений Грузии и Армении 

7-10 oqtomberi, 2015, kievi 
 
 

 
14-18 seqtemberi 2015, 
erevani 

1. SO2-is adsorbcia pirdapir xazovan damokidebulebaSia  klinoptiloliTis maRal 
Semcvelobaze ceoliTur tufSi (70-90%). TviT ceoliTis sorbciuli maxasiaTeblebis 
Secvlis ganmsazRvreli faktori aris dealuminirebis procesi, romelic 
damokidebulia modificirebis reJimze. Mmodificirebuli klinoptiloliTis 
maqsimaluri tevadoba SO2-is adsorbciis dros aRwevs 73.8 mg/g. 

2. gardamaval metalTa kaTionebis Semcveli ceoliTebis Seswavla epr-meTodiT Zalze 
perspeqtiulia, vinaidan iZleva saSualebas ganisazRvros metalis ionis pozicia, 
liganduri garemocva da muxti. am samuSaoSi Seswavlilia bunebrivi ceoliTis – 
klinoptololiTis midificirebis pirobebis gavlena struqturis SenarCunebaze da  
gardamaval metalTa kaTionebis mdgomareobaze, lokalizaciaze da koordinaciuri 
garemocva rfa da epr-meTodebiT. 
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IV. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetisა da grantebis gareSe  
Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 
1 
 

 

    

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 
Sedegebi (qarTul enaze) 

 
 

IV. 2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 
1 
 

 

    

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli 
da praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

 
 

 
 

 
dawesebuleba Tu saWirod Tvlis, SeuZlia angariSSi Seitanos sxva, 

misTvis mniSvnelovani aqtivobac.  

damatebiTi aqtivobebi:  

1) ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo 

universitetis kavkasiis aleqsandre TvalWreliZis mineraluri 

nedleulis institutis sagamocdo centrma “geoanalitika” 2015 wlis 

noemberSi miiRo akreditaciis mowmoba maszed, rom is akmayofilebs 

erovnulis standartis sst iso/iek 17025:2010-is moTxovnebs mTel rig 

sferoebSi. 

2) saangariSo periodSi “geonalitikis” mier dadebul iqna 52 

xelSekruleba, saerTo TanxiT 99523.5 laris odenobiT. 

  

angariSi warmodgenili unda iyos nabeWdi (2 egzemplarad) da eleq-

tronuli versiis (CD-diski) saxiT. 
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angariSi, romelic ar aris Sedgenili am debulebis me-2 punqtis 

moTxovnebis Sesabamisad, eqspertizas (Sefasebas) ar eqvemdebareba da 

Sefasebis Semajamebel dokumentSi aRiniSneba formuliT `ar Sefasda~. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

a(a)ip - ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis 
mineraluri nedleulis kavkasiis a.a.TvalWreliZis saxelobis institutis 

energetikuli resursebisa da axali teqnologiebis ganyofileba 
 

ganyofilebis gamge: aslan sulaZe  
 
ganyofilebis personaluri Semadgenloba:  
mT. mecn. TanamSromeli aslan sulaZe  

 

          ganyofilebis ufr. mecn. TanamSromeli: vaxtang gelaZe 
                         ufr. mecn. TanamSromeli: vaxtang ioraSvili 
                         ufr. mecn. TanamSromeli: revaz kvataSiZe 
                         ufr. mecn. TanamSromeli: zaur kilasonia 
                         ufr. mecn. TanamSromeli: nodar cercvaZe 
                         wamyvani inJineri iuri nozaZe (umc.) 
 

 
 

I. 2. 

# 
Sesrulebuli proeqtis dasaxeleba 
mecnierebis dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 

aRmosavleT saqarTvelos 
mezokainozouri asakis wyebebis 
navTobgazianobis Sefaseba 
navTobisa da gazis geologia da 
geoqimia.   
 

zaur kilasonia zaur kilasonia 
vaxtang ioraSvili 
aslan sulaZe 

    mineraluri nedleulis aleqsandre TvalWreliZis saxelobis kavkasiis 
institutSi SemuSavebuli da damkvidrebuli katagenezis Teoriis 
gaTvaliswinebiT adre miRebuli Sedegebis gaTvaliswinebiT grZeldeboda 
aRmosavleT saqarTvelos mezokainozouri navTobgazianobis Sefaseba. 
regionSi gavrcelebuli danaleqi wyebebidan aRebuli iqna Sesabamisi sinjebi 
danaleqi wyebebis katagenezis xarisxis dasadgenad da dasazusteblad. 
 

2 saqarTvelos hidroTermuli 
wyaroebis Sesaxeb masalebis 
Segroveba.  
hidrogeologia, mineraluri wylebi 

nodar cercvaZe nodar cercvaZe 
revaz kvataSiZe 
 

 
grZeldeboda saqarTvelos hidroTermuli wyaroebis Sesaxeb masalebis 
moZieba, da SemdgomSi maTi praqtikuli gamoyenebis Sefaseba 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2 

I. 3. saxelmwifo grantiT (rusTavelis fondi) dafinansebული  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasaxeleba 

mecnierebis dargisa da 
samecniero mimarTulebis 

miTiTebiT 

 
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

aRmosavleT saqarTvelos 
Rrmad daZiruli 
mezokainozouri naleqebis 
navTobgazianobis 
perspeqtivebis Sefaseba 

ssip SoTa 
rusTavelis 
erovnuli 
samecniero 
fondi 

aslan sulaZe lali 
axalbedaSvili  

mirian 
TofCiSvili 

vaxtang 
ioraSvili 

grZeldeboda grantis me-4 da me-5 periodebSi gaTvaliswinebuli amocanebis 
Sesruleba. miRebuli iqna konkretuli Sedegebi, maT Soris katagenezis 
xarisxis dazustebuli maCveneblebi. agebuli iqna Sesabamisi grafikebi da 
geologiuri Wrilebi, gamoixaza katagenezis rukebi. 

 
 

II. 1. publikaciebi: 
ა) saqarTveloSi 

 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, Jurna-
lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 

 

aslan sulaZe  
maia WiWinaZe 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aslan Suladze 

Maia Chichinadze 

aRmosavleT 
saqarTveloSi Rrmad 
daZiruli naleqebis 
navTobgazianobis 
perspeqtivebis Sesaxeb,  
J. "Tsu mecniereba", 2015 
 
 

 

 

Oil and Gas Composition 

Perspectives for Deeply 

Burried Sediments in Eastern 

Georgia 

J. TSU Science, 2015  
 

 
#7 
 
 
 
 
 
 

 
 

#7 
 

 
Tbilisi  

 
 
 
 
 
 
 
 

Tbilisi 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

მოცემულია მონაცემები აღმოსავლეთ საქართველოს შესაძლო ნავთობგაზიანობის შესახებ, 

განსაკუთრებით კატაგენეზის თეორიის გათვალისწინებით  

 



 

 

3 

 

III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  

forumis 
Catarebis  
dro da 
adgili 

1 
 
 

revaz kvataSiZe 
 
 

katagenezis kvlevebi mineraluri nedleu-
lis kavkasiis institutSi 
 

2015 wlis 
21 agvisto 
q.Tbilisi 

2 
 
 

aslan sulaZe 
 
 

n.aslanikaSvili - katagenezis Sesaxeb swav-
lebis TvalsaCino mkvlevari 
 

2015 wlis 
21 agvisto 
q.Tbilisi 

3 
 
 
4 
 
 

aslan sulaZe  
 
 
aslan sulaZe 
maia WiWinaZe 
 

n.aslanikaSvilis institutis Tematikis gare 
samecniero interesebi 
 
katagenezis kvlevebSi monaTesave mecniere-
baTa monacemebis gamoyenebis Sesaxeb 
 

2015 wlis 
21 agvisto 
q.Tbilisi 
2015 wlis 
21 agvisto 
q.Tbilisi 

5 
 
 

vaxtang ioraSvili 
zaur kilasonia 
 

n.aslanikaSvilis Rvawli Tbilisis midamo-
ebis navTobgazianobis kvlevebSi 
 

2015 wlis 
21 agvisto 
q.Tbilisi 

6 
 
 

zaur kilasonia 
vaxtang ioraSvili 
 

n.aslanikaSvilis saeqspedicio samuSaoebis 
kartografia 
 

2015 wlis 
21 agvisto 
q.Tbilisi 

7 maia WiWinaZe palinologiuri analizis Sesaxeb (zogadi 
mokle mimoxilva) 

2015 wlis 
21 agvisto 
q.Tbilisi 

 moxsenebaTa anotaciebi  

1. mocemulia mineraluri nedleulis kavkasiis institutSi katagenezis   
kvlevebis damkvidrebis mokle istoria 

2. gadmocemulia n.aslanikaSvilis rolis Sesaxeb saqarTveloSi katagenezis 
kvlevebis damkvidrebaSi. 

3.  mocemulia cnobebi n.aslanikaSvilis im samecniero interesebis Sesaxeb,   
romlebic scildebodnen institutis Tematikas. 

4. moTxrobilia katagenezis kvlevebSi monaTesave  mecnierebaTa monacemebis 
gamoyenebis  Sesaxeb. 

5. moTxrobilia Tbilisis modameobis navTobgazianobis kvlevebSi 
n.aslanikaSvilis rolis Sesaxeb. 

6. gamocemulia monacemebi n.aslanikaSvilis savele-saeqspedicio samuSaoebis 
Sesaxeb. 

7. moTxrobilia katagenezis kvlevebSi palinologiuri  analizis gamoyenebis 
Sesaxeb. 

 

 



 

 

4 

 

sxva aqtivobebi 

 

1. revaz kvataSiZe ----- institutis direqtori  

2. aslan sulaZe aris institutis samecniero sabWos wevri, asrulebs 

saqarTvelos sainJinro akademiis geologiisa da samTo saqmis 

ganyofilebis akademikos-mdivnis moadgilis movaleobebs, aris Jurnal 

"saqarTvelos navTobi da gazi" saredaqcio kolegiisa da saredaqcio 

sabWos wevri. 

 

 

 



სამეცნიერო საქმიანობის ამსახველი წლიური ანგარიში 

(01.01.2015 – 31.12.2015) 

1. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

       კავკასიის ალექსანდრე თვალჭრელიძის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტი, 

        სილიკატების და სამშენებლო მასალების სამეცნიერო-კვლევითი განყოფილება 

2. განყოფილების გამგე  - ელენა შაფაქიძე 

     თანამშრომლები: 

        უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი -  იოსებ გეჯაძე 

        მეცნიერ თანამშრომელი - ლამარა გაბუნია  

        მეცნიერ თანამშრომელი - იზოლდა ქამუშაძე 

        მეცნიერ თანამშრომელი - ვერა მაისურაძე   

        მეცნიერ თანამშრომელი - მარინე ნადირაშვილი  

        მეცნიერ თანამშრომელი - ევგენი ხუჭუა 

        წამყვანი ინჟინერი - ლევან ვაწაძე    

 
 

I. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 wlisaTvis dagegmili 

da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi (exeba samecniero-kvleviT 
institutebs) 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

1 
 

   

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 
(qarTul enaze) 

 

II. 2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

1 
 

პროექტის სათაური: 

„მრავალკომპონენტიანი, 

დაბალენერგოტევადი   მჭიდა 

მასალების მიღება და 

შესწავლა ადგილობრივი 

მთის ქანებისა და საწარმოო 

ნარჩენების გამოყენებით, 

აგრეთვე მათ საფუძველზე 

მშრალი სამშენებლო 

ნარევების შემუშავება 

სხვადასხვა დანიშნულების 

ელენა შაფაქიძე 

 

 

იოსებ გეჯაძე 
მარინე ნადირაშვილი 
ვერა მაისურაძე 
ლამარა გაბუნია 
იზოლდა ქამუშაძე 
ევგენი ხუჭუა  
ლევან ვაწაძე  

 



ბეტონების და სამშენებლო 

ხსნარებისათვის“ 
მეცნიერების დარგი: 
საინჟინრო მეცნიერებები, 

მაღალტექნოლოგიური 

მასალები (3) 
სამეცნიერო მიმართულება: 
სამშენებლო მასალები და 

ნაკეთობები (3-104) 

 
     საანგარიშო პერიოდში  ჩატარდა 2015 წლის კალენდარული გეგმის მიხედვით   

გათვალისწინებული სამუშაოები, კერძოდ, მოძიებული და გაანალიზებული იქნა მსოფლიოს 

მოწინავე ქვეყნების გამოცდილება მშრალი სამშენებლო ნარევების მიღებისა და პრაქტიკაში მათი 

გამოყენების თაობაზე. შერჩეული იქნა ადგილობრივი მასალები, რომელთა ჩანაცვლებით 

შესაძლებელი გახდებოდა უცხოური ანალოგების შეცვლა.  
      ინსტიტუტის გეოლოგიური ჯგუფის მიერ საქართველოს სამხრეთ-აღმოსავლეთ  რეგიონიდან 

(დმანისი, თეთრიწყარო, ბოლნისი) ჩამოტანილი იქნა ვულკანური ქანები. 
     შერჩეული და შეძენილი იქნა კლინკერი, ცემენტი, სამშენებლო კირი და თაბაშირი. 
     ჩატარდა  ჩამოტანილი და შეძენილი მასალების დახარისხება, ფიზიკურ-მექანიკური 

გადამუშავება (შრობა, დამსხვრევა, დაფქვა, გასაშუალება და ა.შ.) და ასევე ჩატარდა ქიმიური და 

პეტროგრაფიული და რენტგენოფაზური ანალიზები. 
     შედგენილი იქნა მშრალი სამშენებლო ნარევების (წებოცემენტების, საბათქაშე, სადუღაბე და 

საფითხნი მასალების) კაზმები. შესწავლილი იქნა მიღებული მასალების ფიზიკურ-მექანიკური და 

სამშენებლო-ტექნიკური თვისებები (სიმტკიცეზე კუმშვაზე და ღუნვაზე, შეკვრის ვადები, 

სიცოცხლისუნარიანობა, ადგეზია, ყინვამედეგობა და ა.შ.).  
    მიღებული მშრალი სამშენებლო ნარევების ფიზიკურ-მექანიკური და სამშენებლო-ტექნიკური 

თვისებების შესწავლა გაგრძელდება 2016 წელს. 

 

  
 

 

 

 

I. 3. saxelmwifo grantiT (rusTavelis fondi) dafinansebული  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasaxe-

leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

 
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 

     



 

dasrulebuli proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi (qarTul 
enaze) 

I. 4. 

1 
 
 
 
 

ქვემო ქართლის რიოლითური 

და დაციტური შედგენილობის 

პიროკლასტური 
ქანების (იგნიმბრიტების, 

პემზის და ფერფლის 

ტუფების, ვულკანური 

ფერფლის) გეოლოგიურ-

ტექნოლოგიური შესწავლა-

შეფასება, მათი ცემენტის, 

ფერადი მინის და 
კერამიკის წარმოებაში 

გამოყენების მიზნით. 
№ AR/103/9 – 150/13 , 

04.04.2014–04.04.2016 

შოთა 

რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო 

ფონდი 

ელენა შაფაქიძე გურამ ნადარეიშვილი 
მურად ტყემალაძე 
იოსებ გეჯაძე  

     საანგარიშო პერიოდში (01.01.2015-31.12.2015წ.წ.) შესრულებული იქნა პროექტის II და III 

პერიოდის სამუშაოები:  
     _შესწავლილი და გამოვლენილი ქვემო ქართლის პიროკლასტური ქანები, რომლებიც  მაღალი 

ჰიდრავლიკური აქტიურობისთ ხასიათდებიან და მოხდა მათი კლასიფიკაცია. 
    _საკვლევი ქანების გამოყენებით შემუშავებული იქნება რიგითი და პუცოლანური 

პორტლანდცემენტების შემადგენლობები, შესწავლილი იქნება მათი ძირითადი სამშენებლო-

ტექნიკური თვისებები და ჰიდრატაციის პროცესები.  
    _მომზადდა საპატენტო განაცხადი და მიღებულია პატენტი სასარგებლო მოდელზე: 

„პუცოლანური პორტლანდცემენტის შემადგენლობა“ № 13763/02, 2015. 
    _შემუშავდა მაღალი სილიკატური მოდულის მქონე ცემენტის კაზმების რეცეპტურები. 
    _შემუშავდა ავანტურინის, შინდისფერ-მოყავისფრო ზედაპირულ აფსკიანი და ფერადი 

დახშული მინების ახალი შემადგენლობების და მიღების ტექნოლოგიები. 
     _შემუშავდება კერამიკული ფილების მიღების ახალი რეცეპტურები. 
     _გრანტის თემატიკაზე მომზადდა და ორი პუბლიკაცია: 
1. ცემენტის კლინკერის სილიკატური მოდულის რეგულირების შესაძლებლობების კვლევა 

ადგილობრივი მჟავე ვულკანური ქანების გამოყენებით. 
2. სამხრეთ-აღმოსავლეთ საქართველოს რკინაშემცველი მჟავე ქანების შესწავლა დახშული 

მინების მისაღებად.   

 
 

 

 

 

 

 



II. 1. publikaciebi: 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, Jurna-
lis/krebulis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemlo
ba 

gverdeb
is 

raoden
oba 

1 

 

ე.შაფაქიძე, 

ი.გეჯაძე, 

მ.ნადირაშვილი, 

ვ.მაისურაძე, 

გ.ნადარეიშვილი, 

მ.ტყემალაძე 

ცემენტის კლინკერის სილიკატური 

მოდულის რეგულირების 

შესაძლებლობების კვლევა 

ადგილობრივი მჟავე ვულკანური 

ქანების გამოყენებით / 

საქართველოს მეცნიერებათა 

ეროვნული აკადემიის მაცნე, 

ქიმიის სერია 

ტ.41, N1-2 თბილისი 6 

     ლაბორატორიულ პირობებში გამოკვლეულია ბოლნისი-დმანისის ადგილმდებარეობის მჟავე 

ვულკანური ქანების გამოყენებით ცემენტის კლინკერის ნედლეულის კაზმში თიხის 

ნაწილობრივი ჩანაცვლების შესაძლებლობა, რაც სილიკატური მოდულის აწევის საშუალებას 

იძლევა 1.7-დან 2.3-მდე.  
   ექსპერიმენტულად დადგენილია, რომ სილიკატური მოდულის მომატება არ იწვევს კლინკერის 

შეცხობის ტემპერატურის გაზრდას, რაც სავარაუდოდ განპირობებულია მჟავე ვულკანური 

ქანების მაღალი რეაქციისუნარიანობით: ვულკანური მინისა და მზა სილიკატების შემცველობით. 
   მიღებული ცემენტები გამოირჩევიან მაღალი მექანიკური  სიმტკცით გამყარების 3 თვის შემდეგ, 

მაღალი ხანმედეგობით და კოროზიული მედეგობით. 
 

 

# avtori/ avtorebi 
statiis saTauri, Jurna-
lis/krebulis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemlo
ba 

gverdeb
is 

raoden
oba 

2 
 

ი.ქამუშაძე, 
ლ.გაბუნია, 
ე.შაფაქიძე, 

ი.გეჯაძე 

სამხრეთ-აღმოსავლეთ 

საქართველოს რკინაშემცველი მჟავე 

ქანების შესწავლა დახშული 

მინების მისაღებად / საქართველოს 

კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი 

"კერამიკა" 

N 2(37)  თბილისი 4 

     შესწავლილ იქნა სამხრეთ-აღმოსავლეთ საქართველოს რკინაშემცველი მჟავე ქანების 

(კაზრეთის, მუშევანის, გუგუთის და არაქელის ადგილმდებარეობის ტუფების) გამოყენების 

შესაძლებლობა თეთრი და ფერადი დახშული მინების მისაღებად. ამ ქანების საფუძველზე 

შემუშავდა კაზმების ოპტიმალური შემადგენლობები. გამოვლინდა, რომ რკინაშემცველ 

მინებში ინტენსიურ დახშობას იწვევს KH2PO4, კალციუმიან ფოსფატებს შორის კი უკეთესია 

Ca3(PO4)2. რკინის ოქსიდების არსებობა აფერხებს მკვეთრი თეთრი ფერის რეალიზებას. 

შემღებავების დამატებით მიიღება ფერადი დახშული მინები. შემუშავებული 

შემადგენლობები ხასიათდებიან დადებითი ტექნოლოგიური და საექსპლუატაციო 



პარამეტრებით.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

# avtori/ avtorebi 
statiis saTauri, Jurna-
lis/krebulis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemlo
ba 

gverdeb
is 

raoden
oba 

3 
 

რ.სხვიტარიძე, 

ე.შაფაქიძე, 

ი.გიორგაძე, 

შ.ვერულავა 

საქართველოში ეკო - და 

ენერგოეფექტური საშენი 

მასალებით მშენებლობის 

პრობლემები და 

ტექნოლოგიები,მდ.დურუჯის, 

„ეკოგენურად განახლებადი ნატანი“ 

თიხაფიქლის გამოყენებით/ 

ჟ."ენერგია" 

N 4(76) თბილისი 7 

     ნაკვლევის თემა შენობათა ენერგოეფექტურობა და ქ.ყვარლის ეკოლოგიური საფრთხის 

პრევენციაა. გაჟღერებული აზრები და დასკვნები არაა ემოცია/მოსაზრებათა შედეგი, არამედ 

ეფუძნება „სტუ“ – ს/ც“ნანოდუღაბი“, „თსუ“ –ა.თვალჭრელიძის „კმნი“,  „კ.ზავრი-ევის 

სეისმოცენტრში“ ჩატარებულ კვლევებს, ქართულ/უცხოურ ფირმათა მშენებლობებ-ზე 

პრაქტიკული გამოყენებით მიღებულ მტკიცებულებებს. ენერგომატარებლეთა გაძვი-რებამ, 

შენობის გათბობა–გაგრილების ხარჯთა შესამცირებლად, საქართველოში საჭირო გახადა 

ენერგოეფექტური საშენი მასალის კერამზიტის წარმოება/მოხმარების აღდგენა, რაც ჩვენი აზრით 

უნდა განხორციელდეს მდ.დურუჯის ხეობაში დაგროვილი 15 მლნ.მ3 „ეკოგენურად 

განახლებადად ნატანი“ თიხაფიქლის, რომელიც ამჟამად ქმნის ქ.ყვარლის „წალეკვის რისკს“, 

გამოტანა–გადამუშავებით. თიხაფიქალს მდგრადი განვითარების ხე-ლშემწყობ საბაზო 

ნედლეულად მივიჩნევთ, რადგან ჩატარებული კვლევებით დადგინ-და, რომ მისგან შეიძლება 

დამზადდეს 1,5მლრდ $ ღირებულების ბაზარზე მოთხოვნადი სამშენებლო მასალები. 

 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, Jurna-
lis/krebulis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemlo
ba 

gverdeb
is 

raoden
oba 

1 

 

E.Shapakidze, 

R.Skhvitaridze, I. 

Gejadze, V. 

Maisuradze, 

M.Nadirashvili, 

E.Khuchua 

Study Of Alluvium Shales (Falling 

Rocks Оf Caucasian Ridge, Generated 

As A Result Of Sill-Mudflows), As A 

Pozzolanic Additive For Cement / 
ეროვნული აკადემიის ჟურნალი 

„მოამბე“ 

 

გადაცემულია 

პუბლიკაცი-

ისთვის 

თბილისი 7 

  გამოკვლეულია კავკასიის ქედის ღვარცოფული ნაკადის შედეგად წარმოშობილი ნაშალი 

თიხაფიქალების ნატანის გამოყენების შესაძლებლობა  ცემენტის პუცოლანური დანამატის სახით. 

ამ მიზნით თიხაფიქალების შესწავლა ჩატარადა ქიმიური, რენტგენოფაზური და 

დიფერენციალურ-თერმული ანალიზების მეთოდებით, რომლებმაც გამოავლინეს გახურების 

შედეგად თიხაფიქალების ფაზური გარდაქმნების ტენდენცია 20 - 1250 0С-ის ინტერვალში. 
     თიხაფიქალების გამოწვა ხდებოდა 600, 800 და 1250 0С ტემპერატურებზე 1 სთ. დაყოვნებით 



მაქსიმალურ ტემპერატურაზე. ფიზიკურ-მექანიკურმა გამოცდებმა აჩვენა, რომ სიმტკიცის 

საუკეთესო მაჩვენებლებით ხასიათდებიან ცემენტები, რომელთაც დაემატა 10 - 35 მას.% 

თიხაფიქალი, წინასწარ გამომწვარი 800 0С ტემპერატურაზე. 
     ზემოთხსენებული საკითხის დადებითად გადაწყვეტის შემთხვევაში საქართველოს, ასევე 

ახლომდებარე ქვეყნების (აზერბაიჯანი, სომხეთი, თურქეთი) ცემენტის წარმოებები 

უზრუნველყოფილი იქნება ხარისხიანი და, ამავე დროს, იაფი პუცოლანური დანამატით, ხოლო 

მაღალი რისკის რეგიონებში შენარჩუნებული იქნება ეკოლოგიური წონასწორობა.     
 

 

 

 

 

საანგარიშო პერიოდში (01.01.2015 – 31.12.2015): 
 

1. მომზადდა საპატენტო განაცხადი და მიღებულია პატენტი სასარგებლო მოდელზე: 

„პუცოლანური პორტლანდცემენტის შემადგენლობა“ № 13763/02, 2015. 

2. საგამაოცდო ცენტრს „გეოანალიტიკა“-ს მიენიჭა აკრედიტაციის მოწმობა: № GAC-TL-

0117, რომელიც აკმაყოფილებს SST ISO/IEC 17025:2010  -ის მოთხოვნებს. სილიკატების 

და სამშენებლო მასალების სამეცნიერო-კვლევითი განყოფილების ლაბორატორია აქ 

წარმოდგენილია  როგორც ფიზიკურ-მექანიკური გამოცდების ჯგუფი. 

3. შესრულებულია არასაბიუჯეტო სახელსეკრულებო სამუშაოები 19094 ლარის.  

 

 

 
 



danarTi 

2015 წლის წლიური ანგარიში (აკადემიისათვის) 

 

 samecniero erTeulis (departamenti, inსtituti, ganyofileba, 

laboratoria) dasaxeleba 

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; 

კავკასიის ალექსანდრე თვალჭრელიძის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტი; 

გეოეკოლოგიის და გამოყენებითი გეოქიმიის სამეცნიერო-კვლევითი განყოფილება 

 

 samecniero erTeulis xelmZRvaneli 

მურმან კვინიკაძე — გეოლოგია-მინერალოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, 

წამყვანი მეცნიერ-თანამშრომელი, განყოფილების გამგე 

 

 samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba 

დიმიტრი პატარიძე — გეოლოგია-მინერალოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, 

უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი 

დავით ყუფარაძე — გეოლოგია-მინერალოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, 

უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი 

ვიოლეტა კირაკოსიანი — მეცნიერ-თანამშრომელი 

ნინო ხუნდაძე — მეცნიერ-თანამშრომელი 

ირმა ილურიძე — ინჟინერი 

 

I. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi  

(exeba samecniero-kvleviT institutebs) 
 

I. 2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  
proeqtis 

Semsruleblebi 

1 
 

”აღმოსავლეთ საქართვე-

ლოს ტერიტორიის კომპ-

მურმან კვინიკაძე დიმიტრი პატარიძე, დავით 

ყუფარაძე, ვიოლეტა კირა-



 2 

ლექსური გეოეკოლოგიური 

შესწავლა-შეფასება” 

კოსიანი, ნინო ხუნდაძე, 

ირმა ილურიძე 
gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli 

da praqtikuli Sedegebi  

 

 განყოფილების საბიუჯეტო თემატიკა ”აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიის 

კომპლექსური გეოეკოლოგიური შესწავლა-შეფასება”, დაიწყო 2015 წლის 1 იანვრიდან. 

განყოფილების თანამშრომლების მიერ თემატიკის სათაურიდან გამომდინარე 

აუცილებელი იყო საველე სამუშაოების ჩატარება, რომელიც განხორციელდა 14 

სექტემბრიდან 28 ოქტომბრის ჩათვლით (45 დღე). საველე სამუშაოების ჩატარებამდე 

განყოფილების თანამშრომლების მიერ დამუშავებული იქნა ფონდური და 

გამოქვეყნებული ლიტერატურა, როგორც საერთო გეოეკოლოგიის მიმართულებით, ასევე 

კონკრეტულად დასახელებული რეგიონის და თემატიკის გარშემო (დამუშავებული 

მასალების ჩამონათვალი და მათი მოკლე ანოტაციები ინახება განყოფილებაში). როგორც 

ზემოთ უკვე იყო აღნიშნული, 2015 წლის 14 სექტემბრიდან 28 ოქტომბრის ჩათვლით, ქ.ქ. 

ბორჯომის, ქარელის და ხაშურის ტერიტორიების ფარგლებში ჩატარებული იქნა საველე 

სამუშაოები. ამ სამუშაოების დროს აღწერილი და აღებული იქნა 142 გეოეკოლოგიური 

სინჯი (30-წყლის, 30 ფსკერული ნალექის, 62 ნიადაგის და 20 ბიოსინჯი მცენარეული 

საფარიდან), ამავე დროს დასახელებულ ტერიტორიებზე გაზომილი იქნა რადიაციული 

ფონი. აღებული სინჯები დახარისხებული და მომზადებული  იქნა განყოფილების 

თანამშრომლების მიერ და გადაეცა ინსტიტუტის ქიმიურ ლაბორატორიას საანალიზოდ. 
 

 
II. 1. publikaciebi: 

 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

კვინიკაძე მ., პა-

ტარიძე დ., ყუ-

ფარაძე დ., კი-

რაკოსიანი ვ., 

ხუნდაძე ნ. 

 

 

 

 

 

 

დ.პატარიძე, 

მ.კვინიკაძე, 

დ.ყუფარაძე, 

ვ.კირაკოსიანი, 

ნ.ხუნდაძე 

 

”მდინარე რიო-

ნის აუზის გეო-

ეკოლოგიური 

პრობლემები ” 

 

 

 

 

 

 

 

”აღმოსავლეთ 

საქართველოს 

ტერიტორიის 

რადიაციული 

ეკოლოგია. ” 

 

საქართველოს 

მინერალოგიური  

საზოგადოება 

”გეოლოგიის და-

რგის სიძლიერე 

ეკონომიკის აღო-

ძინების წინაპი-

რობაა”. შრომათა 

კრებული. 

 

 

საერთაშორისო 

კონფერენცია 

”თანამედროვე 

მასალები და ტე-

ქნოლოგიები. 

მოხსენებათა 

თბილისი, 2015,  

საქართველოს 

ტეხნიკური 

უნივერსიტეტი, 

კოსტავას ქ. №77 

 

 

 

 

 

 

თბილისი, 2015, 

გამომცემლობა 

”უნივერსალი” 

 

 

 

5 გვერდი 

(გვ. 81-85) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 გვერდი  

(გვ. 290-294) 
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3. 

 

 

 

 

მ.კვინიკაძე, 

დ.პატარიძე,  

დ.ყუფარაძე, 

ვ.კირაკოსიანი, 

ნ.ხუნდაძე 

 

 

”გეოეკოლოგია 

როგორც ერთ-

ერთი მიმართუ-

ლება გეოლოგი-

აში ” 

კრებული  

 

მე-2 სამეცნიერო 

კონფერენცია 

”სამთო საქმის 

და გეოლოგიის 

აქტუალური  

პრობლემები” 

 

 

თბილისი, 2015 

 

 

2 გვერდი 

(15-16 გვ) 

anotaciebi  

1. 2010-2012 წლებში ჩატარებული კომპლექსური გეოეკოლოგიის კვლევების შედეგად, 

ჩვენს მიერ დადგენილია, რომ მდინარე რიონის აუზის წყლებისა და ფსკერული 

ნალექებში, მძიმე და ტოქსიკური ელემენტების შემცველობები (Cu, Pb, Zn, Ni, Co, Cd, Mn, 

As) ბევრად აღემატება ზღვრულად დასაშვებ კონცენტრაციას (ზდკ). ძირითადი 

დამაბინძურებელი ობიექტებია ცანა-ლუხუნის დარიშხანის, ჭიათურის მანგანუმის 

საბადოები და ნაგავსაყრელები. რაც შეეხება სასოფლო-სამეურნეო ნიადაგებს, მათი 

დაბინძურება ზემოთ ჩამოთვლილი ელემენტებით, შერჩევით ხასიათს ატარებს და 

დამახასიათებელია დასახელებული საბადოებისა და გამამდიდრებელი კომბინატების 

არეალში მოხვედრილი ტერიტორიებისათვის. ამ ელემენტების ჭარბი რაოდენობა 

ფიქსირდება  იმ მცენარეების სახესხვაობებში (სიმინდი, ლობიო და სხვა), რომლებიც 

გამოიყენება, როგორც შინაური ცხოველების საკვებად, ასევე ადგილობრივი მოსახლეობის 

რაციონში. ჩვენს მიერ ჩატარებულმა რადიაციულმა გაზომვებმა აჩვენა, რომ წინა წლებთან 

შედარებით (როცა დიდი იყო ჩერნობილის აეს-ის აფეთქებით გამოწვეული რადიაციული 

დაჭუჭყიანება), ამჟამად შემცირებულია და ლოკალურ ხასიათს ატარებს. ბუნებრივი 

რადიაცია, რომელიც ამ რეგიონში ფიქსირდება, ძირითადად დაკავშირებულია 

მეზოზოურ და კაინიზოურ გარანიტოიდებთან და ლიასურ ნახშირიან ფიქლებთან. 

 

2. სტატიაში განხილულია დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიის ფარგლებში 2008-2010 

წლებში, ჩატარებული რადიოეკოლოგიური სამუშაოების შედეგები. დახასიათებულია, 

როგორც ბუნებრივი, ასევე ტექნოგენყური ანომალიების გამომწვევი მიზეზები. ბუნებრივი 

ანომალიების არსებობა ძირითადად დაკავშირებულია ძირულის გრანიტების ბოლო 

ფაზის კალიუმიან პეგმატიტებთან, ასევე ცალკეულ პატარ-პატარა მჟავე დაიკურ 

წარმონაქმბებთან. ტექნოგენური სახის ანომალიები ესაა ჩერნობილის ატომური 

ელექტროსადგურის აფეთქების შედეგად, ჯერ კიდევ შემორჩენილი, ცალკეული მცირე 

ზომის კერები და სამრეწველო ქალაქებისათვის დამახასიათებელი ანტროპოგენული 

ზემოქმედებით გამოწვეული  მცირე გამოვლინებები. 

 

3. როგორც ცნობილია, ეკოლოგია  შეისწავლის ადამიანის მიერ ზემოქმედებას გარემო 

პირობებზე. სამრეწველო კომპლექსების, მეგაპოლისების, ნავთობის და გაზის სადენების 

და სხვა ტექნოგენურად დაჭუჭყიანების გამომწვევ მიზეზებს. ხშირ შემთხვევაში მის მიღმა 

რჩება ისეთი პროცესები, როგორიცაა ბუნებრივი და ტექნოგენური ანომალიების 

(რადიაციული, გეოქიმიური, ბიოგეოქიმიური და სხვა)  ზემოქმედება, მიწისძვრების, 

მეწყერების, ღვარცოფების და სხვა ბუნებრივი პროცესებით გამოწვეული ეკოლოგიური 

კატასტროფები. ყველა ჩვენს მიერ, ზემოთ ჩამოთვლილ პროცესებს, გეოეკოლოგია 

შეისწავლის. გამომდინარე აქედან  ჩვენ მიგვაჩნია რომ: 

 — გეოეკოლოგია, ისევე როგორც გეოტექტონიკა, გეოქიმია, გეოფიზიკა და სხვა, 

გეოლოგიური მეცნიერების ერთერთი მიმართულებაა. მას საფუძვლად უდევს 



 4 

გეოლოგიური გარემოს, როგორც ეკოსისტემის განუყოფელი ნაწილის შესწავლა. 

გეოლოგიური გარემო კი თავისთავად წარმოადგენს ლანდშაფტის აბიოტურ საფუძველს, 

რომელიც განაპირობებს ტერიტორიის ეკოლოგიურ მდგრადობას და მის ევოლუციურ 

განვითარებას. ლანდშაფტების სისტემების ფუნქციონირება ძირითადად 

დამოკიდებულია ნიადაგის ფენისა და მიწისქვეშა წყლების ურთიერთქმედებაზე. 

ნიადაგის ფენა ძირითადი ქანების დაშლის პროდუქტია, ხოლო მიწისქვეშა წყლები ამ 

ფენის მიკროელემენტებით — მკვებავი წყარო. საბოლოოდ იქმნება სისტემა ”წყალი - ქანი”, 

რომელიც წარმოადგენს აუცილებელ კომპონენტს ბიოსფეროს განვითარებისათვის. 

ამიტომ ამ სისტემის ხელოვნურად დაჭუჭყიანება დიდ პრობლემებს უქმნის ადამიანის 

არსებობას. 

 — გეოეკოლოგია — კომპლექსური მეცნიერებაა, რომელიც მოიცავს გეოლოგიის ისეთ 

დარგებს როგორიცაა: ჰიდროგეოლოგია, საინჟინრო გეოლოგია, გეოტექტონიკა, 

გეოფიზიკა, გეოქიმია, ბიოგეოქიმია და სხვა. მისი ძირითადი მიზანია, როგორც 

ტექნოგენური დაჭუჭყიანებული რაიონებისა და ტერიტორიების ეკოლოგიური შესწავლა, 

ასევე ბუნებრივი ეკოანომალიების გამოვლენა და მათი აღმოფხვრის კრიტერიუმების 

შემუშავება.  

 — გეოეკოლოგიური მდგრადობის შენარჩუნების პრობლემების კვლევაში დიდი 

მნიშვნელობა ენიჭება გეოლოგიური გარემოს ატმოსფეროსა და ჰიდროსფეროსთან 

ურთიერთქმედების დონის განსაზღვრას. ამ  საკითხების გადაჭრისათვის კი 

აუცილებელია ჩატარდეს გეოეკოლოგიურ კარტირება. ამ სამუშაოების დროს მიღებული 

შედეგების საფუძველზე, დგება გეოეკოლოგიური მახასიათებლების ინტეგრალური 

რუკები, რომლებსაც ეკოლოგიური მდგომარეობის შემფასებელი კარტოგრაფიული 

დოკუმენტის მნიშვნელობა აქვს.  

 — გეოეკოლოგიური რუკის შედგენა რამოდენიმე ეტაპს მოიცავს. პირველ ეტაპზე 

წვრილმასშტაბიანი (1:1000000, 1:500000)  რუკების შედგენა არის საჭირო. მათი 

დანიშნულებაა გეოეკოლოგიური გარემოს ფონური მდგომარეობის განსაზღვრა და ამავე 

დროს იმ რეგიონების გამოყოფა, რომლებისთვისაც დამახასიათებელია ამ ფონური 

მდგომარეობიდან გადახრა. მეორე ეტაპზე გათვალისწინებულია საშუალო მასშტაბიანი 

(1:200000, 1:100000) გეოეკოლოგიური რუკების შედგენაა. ამ სამუშაოს მიღებული 

ინფორმაცია უნდა ასახავდეს გეოლოგიური გარემოს ბუნებრივ და ტექნოგენურ 

დაჭუჭყიანების შედეგებს (ჩვენი აზრით ეს სამუშაოები დაფინანსებული უნდა იქნას 

სახელმწოფოს მიერ). მესამე ეტაპი მოიცავს მსხვილმასშტაბიანი (1:50000, 1:25000, 1:10000 

და უფრო მსხვილი) გეოეკოლოგიური რუკების შედგენას. ეს მასშტაბი ითვალისწინებს 

სამუშაოების ჩატარებას იმ რაიონებში ან უბნებზე, სადაც დიდია ეკოლოგიური 

დაძაბულობა ან შექმნილია კრიზისული მდგომარეობა. 
 

 
III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

 

 

მურმან კვინიკაძე 

 

 

 

”მდინარე რიონის აუზის 

გეოეკოლოგიური პრობლე-

მები” 

 

საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 23-24 აპრი-

ლი, 2015 წ 
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2. 

 

 

 

3. 

 

მურმან კვინიკაძე 

 

 

 

მურმან კვინიკაძე 

 

”დასავლეთ საქართველოს 

ტერიტორიის რადიაციუ-

ლი ეკოლოგია” 

 

”გეოეკოლოგია როგორც 

ერთ-ერთ- მიმართულება 

გეოლოგიაში” 

საქართველოს მეცნიერება-

თა აკადემია. თბილისი, 21-

23 ოქტომბერი 2015 წ 

 

11 დეკემბერი, 2015 წ.  

სსიპ გრიგოლ წულუქიძის 

სამთო ისტიტუტი 

moxsenebaTa anotaciebi  

მოხსენებათა მოკლე შინაარსი მოცემულია ზემოთ მოყვანილ სტატიების ანოტაციებში. 

 

 

 
dawesebuleba Tu saWirod Tvlis, SeuZlia angariSSi Seitanos sxva, 

misTvis mniSvnelovani aqtivobac. 

1. გეოეკოლოგიის და გამოყენებითი გეოქიმიის გამყოფილებამ (განყოფილების 

გამგემ, მ.კვინიკაძემ) მიიღო მონაწილეობა ივანე ჯავახიშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი 

2015 წლის სამეცნიერო ფორუმისადმი გამოცხადებულ კონკურსში, სადაც მის მიერ 

წაკითხული იქნა საკონკურსო მოხსენება თემაზე ”საქართველოს ტერიტორიის 

გეოეკოლოგიური თავისებურებანი”. მოხსენების ფარგლებში წარმოდგენილი იქნა 

საქართველოს ტერიტორიის 1:500 000 მასშტაბის გეოეკოლოგიური რუკა, რომელზედაც 

ნაჩვენებია დღეისათვის არსებული გეოეკოლოგიური მდგომარეობა. 

 

2. 2015 წლის 3 ივლისს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში შედგა მურად 

ტყემალაძის სადოქტორო დისერტაციის დაცვა თემაზე: ”ბოლნისის მადნიანი რაიონის 

გვიანცარცული ექსტრუზივების და მათი შემცველი ქანების გეოლოგიური კვლევა, მინისა 

და ცემენტის ნედლეულად ვარგისიანობის მიზნით”.  

დისერტაციის ერთ-ერთი ოპონენტი იყო მურმან კვინიკაძე. მის მიერ მოცემულ 

რეცენზიაში განხილულია წარმოდგენილი სამეცნიერო შრომის ხუთივე თავის ანალიზი. 

ოპონენტის მიერ საბოლოო დასკვნაში მოკლედ და მკაფიოდ არის ჩამოყალიბებული შეს-

რულებული სამეცნიერო შრომის ძირითადი საკითხები. მოცემულია როგორც მეცნიერუ-

ლი სიახლე ასევე ეკონომიური პოტენციალი. აქვე გვინდა მცირე შენიშვნის სახით 

დავამატოთ, რომ სასურველი იქნებოდა ავტორის მიერ ორიოდე სიტყვით აღნიშნული 

ყოფილიყო მიღებული ნედლეულის — მინის ტარისა და ცემენტის ეკოლოგიური 

ვარგისიანობა.  

დისერტაცია შესრულებულია მაღალ მეცნიერულ დონეზე, მასში გამოყენებული  მე-

თოდები შეესაბამება დღეისათვის მიღებულ სტანდარტებს, ხოლო მიღებული შედეგები 

ეჭვს არ იწვევს, რადგან ყველა სამუშაო შესრულებულია ისეთი მაღალი დონის 

ლაბორატორიებში, როგორიც გააჩნია ტექნიკური უნივერსიტეტს და კავკასიის 

ალექსანდრე თვალჭრელიძის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტს. 

 

3. 2015 წლის 18 ნოემბერს, კავკასიის ალექსანდრე თვალჭრელიძის მინერალური 

ნედლეულის ინსტიტუტის ფარგლებში ჩატარდა სამეცნიერო სესია მიძღვნილი ამავე 

ინსტიტუტის გეოეკოლოგიის და გამოყენებითი გეოქიმიის განყოფილების დაარსებიდან 
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15 წლისადმი. განყოფილების გამგემ წაიკითხა მოხსენება განყოფილების მიერ გაწეული 

სამუშაოების შესახებ. აღნიშნული იქნა, რომ განყოფილების დაარსებიდან დღემდე, 

განყოფილების თანამშრომლების მიერ ჩატარებულია სხვადასხვა სახის გეოეკოლოგიური 

სამუშაოები, კერძოდ:  

- შედგენილი იქნა სხვადასხვა დანიშნულების და მაშტაბის (1:500 000, 1:2500000, 

1:1000000) გეოეკოლოგიური რუკები; 

- კომპლექსურად (წყლის, ფსკერული ნალექების, ნიადაგის, მცენარეული საფარის 

ეკოგეოქიმია, რადიაციული ფონის გაზომვით) შესწავლილი იქნა შავი ზღვის და მისი 

სანაპირო ზოლის, აგრეთვე მდინარე რიონის აუზის გეოეკოლოგიური მდგომარეობა;  

- მონაწილეობა გვაქვს მიღებული, სხვადასხვა დიამეტრის გაზის მაგისტრალური 

ხაზის (ყაზბეგი-წიტელი ხიდი) და ავტომაგისტრალის (იგოეთი-გორის), მადნეულის 

საბადოს ეკოლოგიურ შეფასებაში;  

- ამჟამად განყოფილება მუშაობს თემაზე: აღმოსავლეთ საქართველოს (ბორჯომი-

წითელი ხიდი) მონაკვეთის კომპლექსურ გეოეკოლოგიურ შესწავლა-შეფასების 

საკითხებზე. 

 

 



  samecniero erTeulis (departamenti, instituti, ganyofileba, 
laboratoria) dasaxeleba: ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis 
saxelmwifo universiteti, kavkasiis aleqsandre TvalWreliZis 
mineraluri nedleulis instituti, regionaluri geologiuri 
kartirebis samecniero-kvleviTi ganyofileba. 

 
samecniero erTeulis xelmZRvaneli: ganyofilebis gamge _   mTavari 
mecnier-TanamSromeli, geol.-miner. mecn. doqt. guram nadareiSvili  
 
samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba:     ufrosi mecnier-
TanamSromeli _ rozalia kofmani; mecnier-TanamSromeli _ vaJa 
nadiraZe; mecnier-TanamSromeli _ neli odikaZe; mecnier-TanamSromeli _ 
hamlet saluqvaZe; wamyvani inJineri _ muradi tyemalaZe; wamyvani 
inJineri _ manana gavaSeliSvili; wamyvani inJineri _ zurab lolaZe; 
inJineri _ neli nasraSvili; inJineri _ maia afxazava; inJineri _ nino 
kobaxiZe. 

 

 

I. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi  

(exeba samecniero-kvleviT institutebs) 
 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  
proeqtis 

Semsruleblebi 

1 
 

“aWara-TrialeTis qedis 
dasavleTi nawilis 
geologiuri agebulebis 
da ganviTarebis 
istoriis Seswavla, 
axali Taobis 1:200 000 
masStabis ganaxlebuli 
saxelmwifo 
geologiuri rukebis 
kompleqtis Sedgenisa 
da gamosacemad 
momzadebis  mizniT” 
 
mecnierebis dargi _ 
geologia; 
samecniero mimarTuleba 
_ geologiuri 
kartireba, 
vulkanologia, 
liTologia. 

geol.-miner. mecn. doqt. 
guram nadareiSvili 

 

 
 

g. nadareiSvili 
r. kofmani  
v. nadiraZe  
n. odikaZe  
h. saluqvaZe 
m. tyemalaZe 
m. gavaSeliSvili 
z. lolaZe  
n. nasraSvili  
m. afxazava  
n. kobaxiZe 

 

ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi  

- Sedgenilia teqstobrivi nawili, romelic moicavs zeda carculi, 
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paleogenuri oligocenuri neogenuri da meoTxeuli naleqebis 
stratigrafiul aRweras; 

- SemuSavda paleogenuri naleqebis liTostratigrafiuli sqema,  
romelic winamorbedi sqemebisagan sakmaod gansxvavebulia; 

- arsebuli geologiuri masalis analizis safuZvelze dazustda 

neogenuri da meoTxeuli naleqebis stratigrafiuli sqema; 

- aerokosmodeSifrirebis Sedegad dazustebulia da rig SemTxvevaSi 

axleburad aris gaazrebuli sakvlevi teritoriis teqtonikuri 

agebuleba; 

- dadginda rigi vulkanuri qanis (traqitebis, traqiandezitebis) 

fonoliTebis vargisianoba saamSeneblo masalebad, minis taris, 

keramikis, cementis da mosapirkeTebel nedleulad gamoyenebis 

mizniT; 

- dadgenilia rigi centraluri tipis msxvili vulkanuri centrebis 

(zotis, serbaisi-najixuras, merisis, vakijvris namonastrevis da sxv.) 

arseboba, romlebTanac dakavSirebulia sxvadasxva tipis metaluri 

gamadnebebi; 

- 2015 wlis savele periodSi sofel saaTlos SemogarenSi Sesrulda 

1:10 000 masStabis geologiuri agegmva amave masStabis geologiuri 

rukis da liTologiuri Wrilebis SedgeniT. aRebul iqna 

warmomadgenlobiTi sinjebi qanTa teqnologiuri Seswavlis da maTi 

cementis, minis taris da keramikis nedleulad gamoyenebis 

vargisianobis TvalsazrisiT. 

 

I. 2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  
proeqtis 

Semsruleblebi 

1 
 

„saqarTvelos 
mineraluri resursebis 
da geologiuri garemos 
informaciuli 
sistemebis Seqmna.“ 
 
mecnierebis dargi _ 
geologia; samecniero 
mimarTuleba _ 
teqtonika, sasargeblo 
wiaRiseulis sabadoebis 
geologia. 

v. nadiraZe v. nadiraZe 
r. kofmani 

ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi  
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angariSSi ganxilulia geologiuri rukebis Sedgenis Teoriuli safuZvlebi. 
axleburadaa warmodgenili kavkasiis, romlis nawilsac saqarTvelo 
warmoadgens, geologiuri ganviTarebis procesi, rac saqarTvelos 
geologiur rukazea asaxuli. saqarTvelos wiaRiseulis rukaze 
warmodgenilia qveynis mineralur-sanedleulo baza. mineraluri wylebis 
ruka sxvadasxva tipis mineraluri wylebis da Termuli wylebis gamosavlebs 
asaxavs. geoekologiur rukaze datanilia dabinZurebul raionebSi 
Catarebuli kvlevis Sedegebi, gamoyofilia teritoriis umaRlesi kategoriis 
riskis ubnebi. saqarTvelos teritoriis aeromagnitur, gravimetriul da 
seismuri Seswavlilobis rukebze gamosaxulia sxvadasxva meTodebiT da 
masStaburobiT Catarebuli samuSaoebi. 

 

 

I. 3. saxelmwifo grantiT (rusTavelis fondi) dafinansebული  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasaxeleba 

mecnierebis dargisa 
da samecniero 
mimarTulebis 
miTiTebiT 

 
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

“qvemo qarTlis 
rioliTuri da 
dacituri 
Sedgenilobis 
piroklasturi qanebis 
(ignimbritebis, pemzis 
da ferflis, tufebis 
vulkanuri ferflis) 
geologiur-
teqnologiuri 
Seswavla-Sefaseba, 
maTi cementis, feradi 
minis da keramikis 
warmoebaSi gamoyenebis 
mizniT” 

(# AAAR/103/9-150/13, 
04.04.2014-04.04.2016).  

mecnierebis dargi _         
geologia; samecniero 
mimarTuleba _ 
sabadoebis geologia, 
teqnologia 

rusTavelis 
fondi 

elena SafaqiZe g. nadareiSvili 
m. tyemalaZe 
i. gejaZe 

saangariSo periodSi (01.01.2015-31.12.2015w.w.) Sesrulebuli iqna proeqtis II da 
III periodis samuSaoebi:  

    _Seswavlili da gamovlenilia qvemo qarTlis piroklasturi qanebi, 
romlebic  maRali hidravlikuri aqtiurobiT xasiaTdebian da moxda maTi 
klasifikacia; 
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    _sakvlevi qanebis gamoyenebiT SemuSavebuli iqneba rigiTi da 
pucolanuri portlandcementebis Semadgenlobebi, Seswavlili iqneba maTi 
ZiriTadi samSeneblo-teqnikuri Tvisebebi da hidrataciis procesebi; 

    _momzadda sapatento ganacxadi da miRebulia patenti sasargeblo 
modelze: „pucolanuri portlandcementis Semadgenloba“ № 13763/02, 2015; 

    _SemuSavda maRali silikaturi modulis mqone cementis kazmebis 
recepturebi; 

    _SemuSavda avanturinis, Sindisfer-moyavisfro zedapirul afskiani da 
feradi daxSuli minebis axali Semadgenlobebis da miRebis teqnologiebi; 

    _SemuSavdeba keramikuli filebis miRebis axali recepturebi; 

    _grantis Tematikaze momzadda publikacia: cementis klinkeris 
silikaturi modulis regulirebis SesaZleblobebis kvleva adgilobrivi 
mJave vulkanuri qanebis gamoyenebiT. 

I. 4. 

2 

proeqtis dasaxeleba 
mecnierebis dargisa 

da samecniero 
mimarTulebis 
miTiTebiT 

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

 

“saqarTvelos 

bunebrivi qvebis 

gamoyeneba 

monumenturi 

xuroTmoZRvruli 

nagebobebis Seneba-

restavraciaSi” 

mecnierebis dargi _         

geologia; samecniero 

mimarTuleba _ 

bunebrivi qvebi 

rusTavelis 
fondi 

v. geleiSvili v. geleiSvili 
m. tyemalaZe 
o. maWavariani 

granti exeba sapatriarqos Sesabamisi struqturis (restavraciisa da 
saeklesio xuroTmoZRvrebis centris mier) damtkicebuli 20 
umniSvnelovanesi taZris (eklesia-monastris) mSeneblobaSi gamoyenebuli 
qviuri masalis kvlevas, liTologiur-petrografiuli da nivTieri 
Sedgenilobis Seswavlas. maTi identuri masalis bunebaSi moZiebas, 
Sesabamisi gamovlinebebis Seswavlas, prognozuli maragebis gansazRvras, 
aRniSnuli taZrebis restavraciaSi an axlis SenebaSi gamoyenebis mizniT. 
mimdinareobs meore etapis samuSaoebi. pirvel etapze Seswavlil iqna 6 
taZari da maTze gamoyenebuli qviuri masala, aseve  maTi  Sesabamisi 
sabadoebi. 
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II. 1. publikaciebi: 
ა) saqarTveloSi 

monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 

g. nadareiSvili 
m. TofCiSvili 
T. lominaZe 

“kolxeTis 
depresiis mezo-
kainozouri 
naleqebis 
stratigrafia” 

Tbilisi, 
Tsu–s geologiis 

institutis 
gamomcemloba, 

2015 

316 

naSromSi ganzogadebulia kolxeTis depresiis da misi momijnave 
teritoriebis mezo-kainozouri naleqebis stratigrafiis sakiTxebi. 
mocemulia msxvili stratonebis geologiuri Wrilebis aRwera, 
biostratigrafiuli danawileba da korelacia; gamoyenebulia agreTve 
burRvis monacemebi. 
naSromi gankuTvnilia Seswavlili teritoriis stratigrafiiT da 
paleontologiiT dainteresebul geologTa farTo wrisaTvis. 

 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  2 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

 

 

g.nadareiSvili 
e. SafaqiZe 
i. gejaZe 
m. nadiraSvili 
v. maisuraZe 
m. tyemalaZe 
 
 

 

 

 
g.nadareiSvili 
m. TofCiSvili 
T. lominaZe 

 

 

 
v. nadiraZe 
r. kofmani 
g.maRalaSvili 
i. iluriZe 

 

 

 

 

 

cementis klinkeris 
silikaturi 
modulis 
regulirebis 
SesaZleblobebis 
kvleva 
adgilobrivi mJave 
vulkanuri qanebis 
gamoyenebiT 
 
 
mosazrebebi 
saqarTveloSi 
triasuli drois 
Sesaxeb 

 
 
 
saqarTvelos 
sasargeblo 
wiaRiseulis 
1:1000000 masStabis 
ruka (mineralur-
nedleulis bazis 
grafikuli 
modeli).   
 

t.41, # 1–2, 
2015 

 

 

 

 

 

 

    

 
#30, 2015 

 

 

 

            

         
           _ 
    2015 

 

 

 

 

 

 

 

Tbilisi, saq–s 
mecn. akademiis 
gamomcemloba 
seria “qimia”  

 

 

 

 

 

 
     Tbilisi, 

J. „saq–s 
navTobi da 

gazi“  
 
 
 

Tbilisi, 
“teqnikuri 

universiteti” 
SromaTa 
krebuli 

 
 
 
 

6 
(gv. 148–153) 

 
 

 

 

 

 

 

 
           15 
(gv. 82–96) 

 
 

 

 

 

            7 
(gv. 95–102) 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

 

4 

 
 
 
 

 
5 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
v. nadiraZe 
 
 
 
 
 
n. odikaZe, 
b. asaniZe 

 

 

 

 

 

 
n. odikaZe, 
 b. asaniZe  

 
 
ganivi 
lineamentebis 
roli 
saqarTvelos 
metalogeniaSi. 
 
dasavleT 
saqarTvelos 
regionis danaleqi 
da magmuri qanebis 
Seswavla 
paleomagnituri da 
mineralografiuli 
meTodebiT 
 
magnituri 
amTvisebloba, 
rogorc garemos 
mZime metalebiT 
dabinZurebis 
maCvenebeli 

 
 
 

# 2 (35), 
2015 
 
 

 
      _ 
     2015 

 
 
 
 
 
 
 

      _ 
     2015 

 

 
 

Tbilisi, 
samTo 
Jurnali 

 
 
 

   Tbilisi, 
“teqnikuri 

universiteti” 
SromaTa 
krebuli 

 
 
 
 

   Tbilisi, 
“teqnikuri 

universiteti” 
SromaTa 
krebuli 

 
 
 

 

 

 

           5 
  (gv. 10-15) 

 

 

 
 
     4  
(gv. 115–118) 

 
 
 
 
 
 

     3 
(gv. 112–114) 

anotaciebi qarTul enaze 

            1. laboratoriul pirobebSi gamokvleulia bolnisi-dmanisis 
adgilmdebareobis mJave vulkanuri qanebis gamoyenebiT cementis klinkeris 
nedleulis kazmSi Tixis nawilobrivi Canacvlebis SesaZlebloba, rac 
silikaturi modulis awevis saSualebas iZleva 1.7-dan 2.3-mde.  
eqsperimentulad dadgenilia, rom silikaturi modulis momateba ar iwvevs 
klinkeris Secxobis temperaturis gazrdas, rac savaraudod ganpirobebulia 
mJave vulkanuri qanebis maRali reaqciis unarianobiT: vulkanuri minisa da 
mza silikatebis SemcvelobiT. 
miRebuli cementebi gamoirCevian maRali meqanikuri simtkiciT gamyarebis 3 
Tvis Semdeg, maRali xanmedegobiT da koroziuli medegobiT. 

      2. saqarTvelos teritoriaze gaWrili mravalricxovani WaburRilebis 
monacemebis, avtorebis mier Catarebuli kvlevebis da qarTul da ucxour 
geologiur literaturaSi arsebuli informaciis analizis safuZvelze 
gamoTqmulia mosazreba saqarTvelos teritoriaze triasul droSi xmeleTis 
da zRvis ganawilebis kanonzomirebebis Sesaxeb. kerZod, zRviT unda 
yofiliyo dafaruli Tanamedrove kaavkasionis samxreT ferdis teritoria. 
savaraudoa, rom Tanamedrove amierkavkasiis (samxreT kavkasiis), aWara-
TrialeTis da arTvin-bolnisis beltis bolnisis zonebis teritoria, sadac 
imdroindel naleqdagrovebas adgili ar hqonda triasul, yovel SemTxvevaSi, 
gvian triasul dros xmeleTs warmoadgenda. 
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         3. ruka warmoadgens geologiuri Sinaarsis gis-atlasis Semadgenel 
nawils. rukis eleqtronuli varianti Sedgenilia saqarTvelos mineraluri 

nedleulis  ბazis monacemebiT. rukaze saqarTvelos sasargeblo wiaRiseuli  
warmodgenilia sabadoebis gamoTvlili da damtkicebuli maragebiT, agreTve, 
winaswar Sefasebuli perspeqtiuli madangamovlinebebi. maragebis arsebuli 
gradaciis Sesabamisad, rukaze niSnis zomis mixedviT gamoyofilia msxvili,  
saSualo da mcire sabadoebi, agreTve asaxulia maTi Seswavlilobis 
mdgomareoba _ eqspluataciaSi myofi, daZiebuli da dakonservebuli. 
saqarTvelos mineralur-nedneulis baza warmodgenilia nedleulis Semdegi 
saxeobebiT: metaluri (Savi, feradi, iSviaTi da keTilSobili), arametaluri 
(samTo-qimiuri, samTomadno, keramikuli,  samSeneblo masalebi), energetikuli 
(navTobi, gazi da naxSiri).  

4. naSromSi ganxilulia globaluri masStabis, e.w. Satskis meridianuli 
amaRleba, romelic saqarTvelos teritoriaze am sistemis ramodenime 
struqturiTaa gamosaxuli. maTze xangrZlivi, mravaljeradi gadaadgilebebia 
dafiqsirebuli. Ddadgenilia ganivi da maT Soris, meridianuli 
struqturebis, mniSvnelovani roli magmatur, hidroTermul da seismur 
procesebSi. sasargeblo wiaRiseulis, maT Soris navTobisa da gazis, 
sabadoebis ganlagebas teqtonikuri kvanZebi gansazRvraven, romlebic 
kavkasiuri da ganivi mimarTebis struqturebis gadakveTiT warmoiqmnebian. 
Gganxilulia barit-polimetaluri da spilenZ-kolCedanuri madnebis 
warmoSobis meqanizmebi. 

5. Catarebulia  danaleqi da magmuri qanebis paleomagnituri da 
mineralografiuli kvleva. dadgenilia, rom Seswavlili danaleqi da 
magmuri qanebi inarCuneben pirvelad damagnitebulobas, romelic Zveli, 
qanebis danaoWebamdeli bunebisaa da sinqronulia maTi warmoSobis asakis, 
misi mimarTuleba ki Seesabameba imave periodis dedamiwis magnituri velis 
mimarTulebas. gamokvlevebma gviCvena, rom ZiriTadi feromagnituri 
mineralebi, romlebTanac dakavSirebulia am qanebis damagniteba anu 
damagnitebis matarebelia magnetiti, titanomagnetitis jgufis mineralebi, 
maghemiti da rkinis hidroJangebi. 

6. SemoTavazebulia swrafi da iafi magnitometruli eqspresmeTodi 
niadagebsa da zedapirul qanebSi mZime metalebiT dabinZurebis gamosavlenad 
magnituri parametrebis saSualebiT. 
 

 
 

III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 

 

 

 

 

 

 
 

v. nadiraZe, r. kofmani,  
g. maRalaSvili, 

i. iluriZe. 

 

 

 

 

 

saqarTvelos 
sasargeblo 
wiaRiseulis 1:1000000 
masStabis ruka 
(mineralur-nedleulis 
bazis grafikuli 
modeli. 

 

samecniero-praqtikuli 
konferencia 
saqarTvelos geologiis 
Tanamedrove 
problemebis Sesaxeb 
saqarTvelos teqnikuri 
universiteti. Tbilisi. 
23-24 aprili, 2015 w. 
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2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

n. odikaZe, b. asaniZe 
 
 
 
 
 
 
 
 
n. odikaZe, b. asaniZe 
 
 

magnituri 
amTvisebloba, rogorc 
garemos mZime metalebiT 
dabinZurebis 
maCvenebeli 
 
 
 
 
dasavleT saqarTvelos 
regionis danaleqi da 
magmuri qanebis 
Seswavla 
paleomagnituri da 
mineralografiuli 
meTodebiT 
 

samecniero-praqtikuli 
konferencia 
saqarTvelos geologiis 
Tanamedrove 
problemebis Sesaxeb 
saqarTvelos teqnikuri 
universiteti. Tbilisi. 
23-24 aprili, 2015 w. 
 
samecniero-praqtikuli 
konferencia 
saqarTvelos geologiis 
Tanamedrove 
problemebis Sesaxeb 
saqarTvelos teqnikuri 
universiteti. Tbilisi. 
23-24 aprili, 2015 w. 

1. warmodgenilia saqarTvelos sasargeblo wiaRiseulis 1:1000000 
masStabis ruka, romelzedac datanilia qveynis mineralur-sanedleulo 
baza _ metaluri, arametaluri da saTbob-energetikuli tipis 
sabadoebiT. axleburadaa ganxiluli zogierTi sabados genezisi. 
ganxilulia qveynis mineralur-sanedleulo bazis gazrdis 
perspeqtivebi. 

2. SemoTavazebulia swrafi da iafi magnitometruli eqspresmeTodi 
niadagebsa da zedapirul qanebSi mZime metalebiT dabinZurebis 
gamosavlenad magnituri parametrebis saSualebiT. 

3. Catarebulia  danaleqi da magmuri qanebis paleomagnituri da 
mineralografiuli kvleva. dadgenilia, rom Seswavlili danaleqi da 
magmuri qanebi inarCuneben pirvelad damagnitebulobas, romelic Zveli, 
qanebis danaoWebamdeli bunebisaa da sinqronulia maTi warmoSobis 
asakis, misi mimarTuleba ki Seesabameba imave periodis dedamiwis 
magnituri velis mimarTulebas. gamokvlevebma gviCvena, rom ZiriTadi 
feromagnituri mineralebi, romlebTanac dakavSirebulia am qanebis 
damagniteba anu damagnitebis matarebelia magnetiti, titanomagnetitis 
jgufis mineralebi, maghemiti da rkinis hidroJangebi. 
 

 
damatebiTi informacia  

 
1. saangariSo periodSi ganyofilebis wamyvanma inJinerma, m. tyemalaZem 

daicva sadoqtoro disertacia Temaze: “bolnisis madniani r-nis 

gviancarculi eqstruzivebis da maTi Semcveli qanebis geologiuri 

kvleva minisa da cementis warmoebaSi gamoyenebis TvalsazrisiT.” 

2. ganyofilebis TanamSromeli n. kobaxiZe mimdinare wels dafinansda S. 

rusTavelis saxelobis samecniero fondis 2016w-is samagistro grantiT. 

 

 

 



 

wliuri angariSi akademias 

 

1.1. iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo 

universiteti kavkasiis al. TvalWreliZis mineraluri 

nedleulis instituti bioteqnologiuri samecniero 

kvleviTi ganyofileba 

 

 

 

 

ganyofilebis xelmZRvaneli- Salva malaSxia 

ganyofilebis personaluri Semadgenloba: 

1. Salva malaSxia- wamyvani mecnier TanamSromeli, akad. doqtori; 

2. kandelaki marina - ufr. mecnier TanamSromeli, akad. doqtori; 

3. qarTveliSvili lali - ufr. mecnier TanamSromeli,  

                                      akad. doqtori 

4. lomiZe nunu – mecnier TanamSromeli, doqtoranti; 

5. CubiniZe nino – ufrosi inJineri, magistri; 

6. kakulia jemali - ufr. mecnier TanamaSromeli, akad. doqtori; 

7. Carkviani dimitri – ufrosi inJineri, magistri; 

8. CxobaZe nanuli –mecnier TanamSromeli, akad. doqtori; 

9. CoCia lali - ufr. mecnier TanamSromeli, magistri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 

 

 

I.2.  saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# 

gegmiT 
gaTvaliswinebuli da 
Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

1 
 
 
 

saqarTvelos 
agromineraluri 

nedleulis bazaze  
soflis 

meurneobisaTvis saWiro 
organo-mineraluri, 

mineraluri, 
prolongirebuli 

sasuqebis da mcenareTa 
zrdis humaturi 
stimulatorebis 

miRebis teqnologiebis 
SemuSaveba tradiciuli 
da bioteqnologiuri 
meTodebis gamoyenebiT 

 
 
 

S. malaSxia 

n. lomiZe 
m. kandelaki 

l. qarTveliSvili 
n. CubiniZe 
j. kakulia 
d. Carkviani 
n. CxobaZe 
d.CoCia 

gardamavali kvleviTi samuSaos etapis Sedegebi  

 
 
 
 

1. Sesrulda kvlevebi baqteriuli formebis gamoyofis, damagrovebeli 
kulturis miRebis, aqtiuri Stamebis gadarCevis, maTi identifikaciis 
da Stamebis bankis Seqmnis mizniT. 
   baqteriuli formebis mimarTebiT kvlevebi warmoebda silikaturi 

saxeobis “Baccilus muciloginosus”- is kulturis gamosayofad. aRniSnuli 
saxeobis gamoyofa moxda sxvadasxva saxeobis nedleulisagan. 
sxvadasxva pirobebidan aRebuli niadagidan, lisis tbis Slamebidan, 
betonis destruqtirebuli (xavsiani), traqitebis da glaukonitebis 
nimuSebidan. TiToeuli garemodan mikrobiologiaSi miRebuli 
standartuli meTodikis Sesabamisad aRebuli iqna 100 gr raodenobis 
sinjebi. arsebuli meTodikiT moxda maTi gacocxleba da inkubireba, 
Semdgom moxda im sinjebis aRricxva, romlebzec ganviTarebuli iyo 
silikaturi baqteriebi, baqteriebis aRricxva xdeboda naTesebis 
vizualuri SefasebiT da amoTesili baqteriebis preparatebis 
mikroskopuli SeswavliT. sakvlevi sinjebidan gamoyofili iqna 50-mde 
Sereuli kultura. 
  gamoyofili silikaturi baqteriebis Sereuli kulturebis 
dagrovebisa da maTi sufTa kulturaluri Stamebis miRebis mizniT 
Sereuli kulturebi daiTesa imave sakveb areze mravaljeradi 
ganmeorebiT. sul Catarda 9 pasireba (ganmeoreba). inkubaciis periodi 

120 saaTi 28C0  temperaturis pirobebSi. aRniSnul kulturebSi 
baqteriebis raodenobis gansazRvra xdeboda yoveli pasirebis Semdeg 
zRvruli ganzavebis meTodiT. gamoyofil kulturebSi silikaturi 



 

3 

 

 

baqteriebis raodenoba saSualod meryeobs 107 -108 ujr/ml-Si. 
   Catarebuli iqna gamoyofili kultirebis Semowmeba sisufTaveze, 
maTi gamocdiT sxvadasxva cilis Semcvel sakveb areebze. dadginda, 
rom miRebuli baqteriuli kulturebi sufTaa da ar aris 
dabinZurebuli sxva mikroorganizmebiT. 
   gamoyofili Stamebis aqtiurobis Sesafaseblad da maTi gadarCevis 
kriteriumad arCeuli iqna kaliumSemcveli alumosilikatebSi, 
kaliumis xsnarSi gadayvanis intensiuroba. kaliumis ionis xsnarSi 
aRmosaCenad gamoyenebul iqna mSrali kobaltis reaqtivi. gamoyofili 
baqteriebis cdiseul subtratebis (traqiti, glaukoniti) gadarCevis 
Sedegad SerCeul iqna aqtiuri Stamebi. 
   mikrobiologiuri eqsperimenturi bazis (Stamebis bankis) Seqmnis 
mizniT ganxorcielda SerCeuli aqtiuri saxeobebis identifikacia  
mikrobiologiaSi cnobilia standartuli meTodikis safuZvelze. 
kulturebis morfologiuri, fiziologiuri da kulturaluri 
Tvisebebis SeswavliT. maT safuZvelze Seiqmna silikaturi baqteriebis  
aqtiuri Stamebis eqsperimentaluri baza- Stamebis banki. 

2. Seswavlili iqna saqarTveloSi arsebuli im mineraluri nedleulTa 
sabadoebis resursebi, romlebic SeiZleba ganxilul iqnan wyarod, 
kaliumiani sasuqebis misaRebad. 
   Cveulebriv kaliumis sasuqebis warmoebisaTvis ZiriTad mineralur 
nedleuls warmoadgens silviniti, romelic silvinitis da galitis 
narevs warmoadgens, masSi kaliumis Semcveloba 12-15% aRwevs. kaliumis 
sulfaturi sasuqebis nedleuls warmoadgens kainiti, lanbiniti  da 
sxva. aRniSnuli saxeobis nedleuli saqarTveloSi ar moipoveba, 
magram aris iseTi wyaroebi, romlebic aranaklebi SemcvelobiT 
xasiaTdeba da saTanado trancformaciebiT SeiZleba efeqturobiT 
aranakleb nedleuls warmoadgenen. es aris traqitebi, glaukonitebi, 
filifsitebi, deluviuri Tixafiqlebi, glaukonitiani qviSaqviani 
kirqvebi da bentonitebi, aRniSnuli adgilobrivi agromineralebi 
geologiuri TvalsazrisiT mniSvnelovnadaa gavrcelebuli qarTuli 
beltis farglebSi da dakavSirebulia terrigenul-karbonatul-
glaukonitian formaciebTan.  
   traqiti –es aris efuziuri analogi sienitebis momwvano-ruxidan 
vardisfer-rux feramde, zogjer TeTri, Cveulebriv porfiruli 
struqturiT, teqtura forovani mokle (<1mm) forebiT. porfiritul 
masivSi warmodgenili arian  rqatyuara, qarsebi, mindvris Spatebi, 
traqitebi warmoqmnian lavebs da TaRebs. 
  traqitebis erT-erT ZiriTad msxvil dislokaciis raions 
warmoadgens askanis jgufis bentonituri Tixebis sabado, romelSic 
Sedis cixis-ubnisa da vanis-qedis sabadoebi, romlebic ganlagebulia 
ozurgeTis Crdilo-aRmosavleTiT 18 km-ze. sabados raioni agebulia 
sxvadasxva danaleqi efuziuri qanebiT da maTi piroklasticitebiT, 
aseve saSualo eocenis intruziul warmonaqmnebiT. yvelaze met 
interess dRemde warmoadgenda da warmoadgens saSualo eocenis 
guriis dastis bentonit Semcveli qanebi. dasta Sedgenilia tute 
bazaltoidebis vulkanuri brekCiebiT, lavuri SreebiTa da liTo-
kristaloklasturi da mravali gadamkveTi tanebiT, romlebic 
ZiriTadad traqitulia.  
  traqindezituri pemzebi da ferfluri tufebi aseve TamaSoben 
mniSvnelovan rols  dastis agebulebaSi. es qanebi arian 



 

4 

 

 

gardamqmnili samrewvelo bentonitebis grovebad. amas garda cixis-
ubis da vanis qedis sabadoebis agebulebaSi monawileoben 
tufobreqCiebi, aseve mxuravi da traqitebis daikuri Sreebi. am 
sabadoebze bentonitebis mopoveba karieruli wesiT xorcieldeba da 
traqitebi, rogorc mxurav qanebi aseve CanarTi sxeulebi dRemde 
warmoadgens fuW narCen qanebs, aseve narCenebSi midis gauTixovnebuli 
nawili ZiriTadi bentonituri masivisa- traqiandezituli pemza,tufebi 
da tufobreqCiebi, traqitebi da traqiandezitebi warmoadgenen 

kaliumis sakmaod mdidar nedleuls, masSi K2O –s Semcveloba 
meryeobs 4-15% farglebSi. aRniSnul moqmed sabadoze misi maragebic 
mniSvnelovania da aRwevs 8 mil. tonas. amasTan arsebobs perspeqtiuli 
ubnebi, romlebzec dazverviTi da saZiebo samuSaoebis Catarebis 
Semdeg mosalodnelia traqitebis maragebis mniSvnelovani zrda. 
garda guriis regionisa traqitebis  mniSvneovani maragebia 
dafiqsirebuli aWaris regionSi, romlebic naklebad Seswavlili 
savaraudod traqitebis perspeqtiuli savaraudo maragebi SeiZleba 
Sefasebuli iqnas 20 mil. tonis farglebSi. 
  glaukoniti rTuli kaliumSemcveli wyliani alumosilikatia, 
hidroqarsebis jgufis minerali, qveklasi Sreobrivi silikatebisa. is 
xasiaTdeba cvladi da rTuli SemadgenlobiT. qimiuri Semadgenlobis 

farTo variantebiT: kaliumis oqsidi- (K20) 4-94%, natriumis oqsidi 

(Na205) 0– 0-35%, siliciumis orJangi- (SiO2)47,6-52.9%, wyali- (H20) 4.9-13.5%. 
garda amisa is SeiZleba Seicavdes fosfors, aseve ocamde 

mikroelements, maT Soris Cu, Ag, Ni, Co, Mn, Zn, Mo, As, Cr, Be, Td   da sxva. 
yvela eseni imyofebian advilad misaReb formebSi, cvladi kaTionebiT, 
romlebic advilad Canacvldebian garemoSi siWarbeSi arsebuli 
elementebiT, yvelaferi es da isic, rom aqvT Sreobrivi struqtura 
xsnis maT maRal sorbciuli Tvisebebs. 
   glaukonitebi saqarTvelos masStabiT warmodgenili arian 
ZiriTadad glaukonitiani-qviSaqviani kirqvebiT. senomanis 
warmonaqmnebSi da dakavSirebulni arian fosforitebis Semcveli 
SreebTan. maTi simZlavre meryeobs 10-33 m-is farglebSi da didi 
gavrceleba aqvs dasavleT saqarTvelos teritoriaze. godoganis 
sabados farglebSi glaukonitiani qviSaqvebis qveda SreebSi yvelgan 
fiqsirdeba maRali fosfatizacia, romlebic meryeobs 1,5-3%-is 
farglebSi. rogorc cnobilia dasavleT saqarTveloSi farTodaa 
gavrcelebuli wiTelmiwa da eweri niadagebi, romlebic xasiaTdebian, 
sxvebisgan gansxvavebiT moZravi aluminis maRali SemcvelobiT. 
mkvebavi elementebis simciriT, didi adsorbciuli TvisebebiT 
fosforis ionebisadmi da sxva specifikuri TvisebebiT. aseTi 
niadagebis fizikur qimiur Tvisebebis gaumjobesebisaTvis aRniSnuli 
fosforit-glaukonitiani dastis gamoyeneba da misgan Sesabamis 
sasuqebis saxeobis miReba, imedismomcemia da uzrunvelyofs 
aRniSnuli tipis miwebis qimiur melioracias da Sesabamisad 
maCveneblebis gaumjobesebas. glaukonitiani karbonatuli qanebis 

qimiuri Semcveloba Semdegia SiO2 -26-37%;  P2O5 -3-10;  HgO- 3.5-4.5%;  

K2O+Na2O -2.5-3.5%; CaO – 22-31%. qimiuri Semcveloba miuTiTebs, rom 
garda kalciumisa, romelic ZiriTadi elementia mJave niadagebis 
melioraciisaTvis, Sedis mkvebavi elementebi, romelTa jamuri 
Semcveloba 10%-mdea. garda amisa glaukonitiani qviSaqvovani kirqvebi, 
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sufTa kirqvebidan gansxvavebiT xasiaTdeba adsorfciuli buferobiT, 
rac amcirebs kaliumis aqtivobas da amis gamo regulirdeba 
kalciumis gacemis procesi, rac ufro efeqturs xdis niadagis 
qimiuri melioraciis process. 
   leCxumis fosforitebis sabadoze fosforitebis konkreciebis 
produqtiuli dastis macementirebel masas warmoadgens glaukoniti. 
masTan minarevebis saxiT imyofeba, karbonatebi, kvarci da mindvris 
Spatebi, am minarevebis raodenoba umniSvneloa. glaukonitis 
marcvlebi xalasia, romelTa marcvlovneba icvleba 0.06-0.45mm-is 
farglebSi. produqtiuli Sris sisqe aRemateba 2.0m-s da misi 
samrewvelo mniSvneloba rogorc glaukonitis fenisa mniSvnelovania. 
dadgenilia, rom leCxumis sabados produqtiuli dastis (sof. 
nayusaleSsa da usaxelos Soris) zoma mimarTebiT aRwevs 6.5 km-s da 
maragebi mniSvnelovani, magram erTgvari sirTuleebi dakavSirebulia 
arasaxarbielo samTo geologiur pirobebTan, rac gamowveulia, 
madnis sxeulis rTuli (cicabo) CawolaSi da aramdgradi gverdiTi 
qanebiT. 
   glaukonitiani qviSaqvebi farTodaa gavrcelebuli saqarTvelos 
mTel rig raionebSi, wyaltubos raionSi, sof. gumbris midamoebSi.    
(kaliumis Semcveloba 2.5-2.5%), quTaisi, mwvane yvavilas midamoebSi 

(kalciumis Semcveloba 5-6%), safiCxia (K+Na-2-2.5%), godogani (K+Na- 2-
2.5%) glaukonitiani qviSaqvebi aseve farTodaa gavrcelebuli 
xaragaulis, wyaltubos, zugdidis, ambrolauris da gudauTis 
raionebSi. 
   garkveul interess warmoadgens kaliumis Semcveli iseTi 
mineraluri nedleuli, rogoricaa ceoliTebis erT-erTi saxeoba- 
filifsiti. romelic ceoliTebis iSviaTi warmomadgenelia, 
saqarTveloSi filifsitebi gamovlenilia guriis qedis midamoebSi 
(lanCxuTis raioni) es sabado xasiaTdeba metad xelsayreli samTo 
geologiuri pirobebiT, is ganlagebulia zedapirTan axlos, 
simZlavre meryeobs 50-84m-is farglebSi, masivSi filifsitis 
Semcveloba 60-90%-ia. filifsitebis ZiriTadi qimiuri Semadgenloba 

Semdegia SiO2-50%; HH2O2-18,2%, -4.4 Fe2O3%;  CaO- 2.53%; MgO 2.7%; Na2O 

0.50%; K2O -5.40%. 
   aRniSnuli saxeoba SeiZleba iTqvas naklebad Seswavlilia da misi 
aTvisebisaTvis aucilebelia detaluri kvlevebi. 

3. Seswavlili iqna kaliumSemcveli mineraluri nedleulis traqitebis 
biotransformaciis SesaZleblobebi silikaturi baqteriebis 

gamoyenebiT. kvlevebis mizans warmoadgens K2O-s maqsimaluri 
raodenobis gadayvana xsnarSi SerCeuli da adaptirebuli baqteriuli 
Stamebis gamoyenebiT. 
   dayenebuli cdebis seriebis Sedegad dadgenili iqna procesis 
optimaluri parametrebi. gamotutvis procesis xangrZlivoba 4 kvira, 

suspenziis morevis tipi njRreva temperatura 28-300C , baqteriuli 
titri 1:107 ujr/ml-Si. baqteriuli xsnarebis cvlis jeradoba-         

3 SviddRiani intervaliT. dadgenil pirobebSi K2O –is gamotutva 
pirvel sam kviraSi izrdeba, procesis me-7 dRes aRwevs 29,16%-s,        
21 dRis Semdeg 41.39%, Semdeg me-4 kviris ganmavlobaSi procesi 
neldeba da aRwevs 41.43%. 10g/l. saqarozas damateba sakveb areze 

aaqtiurebs gamotutvis process da xsnarSi gadadis K2O is 47.94%. 
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   rac Seexeba glaukonitebs, aRniSnuli maCveneblebi 2-3%-iT dabalia. 
gagrZeldeba samuSaoebi procesis intensifikaciebis gzebis dadgenis 
mizniT. 
  

 
 
 
 
 

I.4. saxelmwifo grantiT (rusTavelis fondi) dafinansebuli 
samecniero kvleviTi proeqtebi 

 

# 

proeqtis dasaxeleba 
mecnierebis dargisa da 

samecniero 
mimarTulebis 
miTiTebiT 

damfinansebeli 
organizacia 

grantis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

 
 
 
1 

 
 
 

saqarTvelo traqitebis 
bunebrivi da 
teqnogenuri 

narCenebidan soflis 
meurneobisaTvis 

deficituri kaliumis 
naerTebis da 

kaliumiani biosasuqebis 
miRebis unarCeno 

teqnologiis SemuSaveba 
(9-220) narCenebis marTva 

 
 
 
 
 

rusTavelis 
fondi 

 
 
  
 
 
 

l. qarTveliSvili 
 

   
 S. malaSxia MAL 
   n. lomiZe 
   j. kakulia 
   m. kandelaki 
   n. CubiniZe 
   d. Carkviani 
   s. jalaRania 
   n. CxobaZe 
   d.CoCia 
 

 
 
 

 
gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 

praqtikuli Sedegebi 
 

 

1. Seswavlili iqna kaliumSemcveli mineraluri nedleuli, traqitis askanis 
bentonituri Tixebis sabadoze mopovebuli traqitebis 
warmomadgenlobiTi sinjebis mineralogiuri da qimiuri parametrebi. 

2. SemuSavebuli iqna mikroorganizmebis SerCeuli saxeobis Baccilus 

muccilaginosus მიღების  meTodika baqterialuri Stamebis gamoyofis  
mimarTulebiT. mopovebuli sxvadasxva nimuSebidan ganxorcielda 
baqteriebis gamoyofa. 

3. gamoyofili silikaturi baqteriebis Sereuli kulturebis da maTi sufTa 
kulturaluri Stamebis miRebis mizniT Catarda kulturebis 
mravaljeradi gadaTesva, gamoyofili kulturebis Semowmeba sisufTaveze 
da Sesabamisad miRebuli iqna damagrovebeli kultura. 



 

7 

 

 

4. moxda aqtiuri Stamebis gadarCeva da maTi identifikacia, Stamebis bankis 
Seqmna. 

5. Seswavlili iqna silikaturi baqteriebis mier traqitebis daSlis 
procesi. dadgenili iqna daSlis procesis kinetika. 

 
 
 

III1. publikaciebi: 
 

ა) saqarTveloSi 

statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 
 
1 

 
r. kvataSiZe 
S. malaSxia 
n. mumlaZe 
n.CxobaZe 

tkili (mergeli) 
mniSvnelovani 

agromineraluri 
nedleuli Txilis 
kulturisaTvis  

Jurnali “ekonomika” 

 
 

№3 

2015წ. 

 
 
 

q. Tbilisi 
 
 

 
 
 

6 gv. 

Aაnotaciა 

mocemulia adgilobrivi agromineralebis (mineraluri nedleulis) 
gamoyenebis efeqturobis Sesaxeb soflis meurneobis moTxovnilebebis 
uzrunvelyofis mizniT. ganxilulia erT-erTi aseTi agromineralis tkilis 
(mergelis) gamovlinebis monacemebi, romelnic dafiqsirebuli iqna Cxorowyus 
raionSi, mocemulia aRniSnuli mineraluri nedleulis warmomadgenlobiTi 
nimuSebis Seswavlis Sedegebi. gaanalizebulia misi efeqturi gamoyenebis 
SesaZlebloba Txilis kulturis meurneobis ganviTarebisaTvis dasavleT 
saqarTveloSi. 

 

 

 

2 

  

l.qarTveliSvili; 

j. kakulia 

S. malaSxia; 

n. lomiZe; 

m. kandelaki; 

l. CoCia; 

n. CxobaZe 

 

bioteqnologiis gamoyenebis 
SesaZleblobebi kaliumis 
Semcveli aramadneuli 
nedleulidan kaliumis 
naerTebis misaRebad  

“samTo Jurnali’’ 

 

 

 

 

№2 (35) 

  2015წ.       

 

 

 

 

q. Tbilisi 

 

 

 

5 

anotacia 

kaliumis naerTebis miRebisaTvis erT-erT saintereso mineralur nedleuls 
warmoadgens  traqiti. mocemulia im arsebuli masalis analizi, romelzec 
dayrdnobiT SesaZlebelia daskvnebisa da zogierTi mimarTulebebis SerCeva, 
rac Seqmnis saSualebas SemuSavdes iseTi meTodika, romelic mogvcems 
saSualebas bioteqnologiis gamoyenebiT ganxorcieldes traqitis, rogorc 
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mineraluri nedleulis transformacia misgan kaliumis naerTebis misaRebad. 
arsebuli masalebis analizis safuZvelze mocemulia konkretuli daskvnebi da 
rekomendaciebi. 

 

ბ) ucxoeTSi 

statiebi 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverde
bis 

raode
noba 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 

T. guruli 
S. malaSxia 

 

 
 
 
 
 

organomineraluri da 
bioorganomineraluri 
sasuqebis gamoyenebis 

geoekologiuri 
efeqturoba (inglisur 

enaze) 

 
 

saerTaSoriso 
samecniero 

კონფერენცია 
“geologiisa da 

geofizikis 
problemebis 
mogvarebis 

multidisciplina
ruli midgoma” 

el. versia. 

http://gia.az/upload/file

/CONFERENCE/young

_scient_6/VI_conferen

ce_abstracts.pdf 
gv. 176 

 
 
 
 
 
 

q. baqo. 
azerbaijani 

 
 
 
 
 
 
 
1  

anotaciebi 

ganxilulia dedamiwis rogorc erTiani sistemis wonasworobis 
mdgomareobaze moqmedi faqtorebi. liTosferos rogorc globaluri 
sistemis funqciebi da maTze moqmedi antropogenuri da bunebrivi 
procesebi. 

moyvanilia niadagis, rogorc liTosferos erT-erTi mniSvnelovani 
nawilis –niadagis mdgomareobis zegavlenis Sesaxeb zogadi geoekologiuri 
mdgomareobis zegavlenis Sesaxeb zogadi geoekologiuri mdgomareobis 
cvalebadobaze. ganxilulia rogorc organo-mineraluri da 
bioorganomineraluri sasuqebis axali Taobebis mniSvnelobis Sesaxeb 
niadagebis saTanado funqciur mdgomareobaSi SenarCunebaSi da amiT 
ekologiuri pirobebis marTvis saqmeSi.    

 
 

 

http://gia.az/upload/file/CONFERENCE/young_scient_6/VI_conference_abstracts.pdf
http://gia.az/upload/file/CONFERENCE/young_scient_6/VI_conference_abstracts.pdf
http://gia.az/upload/file/CONFERENCE/young_scient_6/VI_conference_abstracts.pdf
http://gia.az/upload/file/CONFERENCE/young_scient_6/VI_conference_abstracts.pdf
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IV samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1  
 

T.guruli 

organo-mineraluri da 
bioorgano mineraluri 
sasuqebis gamoyenebis 

geoekologiuri 
efeqturoba 

 
12-15 oqtomberi 2015w. q. 

baqo, azerbaijani 

moxsenebaTa anotaciebi 

ganxilulia dedamiwis rogorc erTiani sistemis wonasworobis 
mdgomareobaze moqmedi faqtorebi. liTosferos rogorc globaluri 
sistemis funqciebi da maTze moqmedi antropogenuri da bunebrivi 
procesebi. 

moyvanilia niadagis, rogorc liTosferos erT-erTi mniSvnelovani 
nawilis –niadagis mdgomareobis zegavlenis Sesaxeb zogadi geoekologiuri 
mdgomareobis zegavlenis Sesaxeb zogadi geoekologiuri mdgomareobis 
cvalebadobaze. ganxilulia rogorc organo-mineraluri da 
bioorganomineraluri sasuqebis axali Taobebis mniSvnelobis Sesaxeb 
niadagebis saTanado funqciur mdgomareobaSi SenarCunebaSi da amiT 
ekologiuri pirobebis marTvis saqmeSi.  
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ა. გომელაური



კავკასიონის სამხრეთი ფერდის მდინარეთა ფსკერული
ნალექების ანალიზი ოქროს გამადნებათა კვლევის მიზნით

თემის დასაწყისი: 01.03.2014

დასრულება: 31.12.2017

უკანასკნელ ათწლეულებში მთის ქანებისა და მადნების ქიმიური ანალიზის

მაღალმგრძნობიარე მეთოდების დანერგვამ გეოლოგიურ სამსახურებს საშუალება

მისცა მდინარეთა ფსკერული ნალექების შესწავლით განსაზღვრონ სასარგებლო

წიაღისეულის ლოკალიზაციის არეალები.

განვლილ 2015 წელში ჩვენს მიერ შესწავლილ იქნა მთიანი რაჭის მდინარე

რიონის აუზის მდინარეთა ფსკერული ნალექები. განისაზღვრა, რომ რაიონის

ფსკერული ნალექების ფონური შემცველობა შეადგენს < 0,1 PPB-ს, ხოლო ორ ცნობილ

ოქროს საბადოს - ზოფხითოსა და ლუხუმის მკვეთი მდინარეების ფსკერულ

ნალექებში ოქროს შემცველობა მერყეობს 0,2-0,7 PPB-ს ფარგლებში.

შესწავლილ 650 კმ2 ტერიტორიაზე განისაზღვრა სამი ანომალური უბანი, სადაც

ჰიდროქსელის ფსკერულ ნალექებში ოქროს შემცველობა შესაბამისად მერყეობს 0.5-

3.1, 0.5-158.1 და 0.4-2.5 PPB-ს ფარგლებში.

ერთ-ერთი უბნის, პალეოზოური გრანიტების მკვეთ ნეოგენური დიორიტ-

პორფირული დაიკების მიდამოებში, სადაც ცნობილია მოლიბდენის

მადანგამოვლინება, ოქროს ანომალური შემცველობის დადგენა გვაძლევს საშუალებას

ვივარაუდოთ ამ ტერიტორიაზე ოქრო-მოლიბდენ-პორფირული გამადნების

არსებობა, ხოლო დანარჩენ ორ, ანომალიების ტერიტორიაზე, ანალიზებში ოქროს

კორელაცია As და Sb -თან გვაძლევს საშუალებას ვივარაუდოთ ამ რაიონისათვის

ტიპიური ოქრო-დარიშხან-ანთიმონიუმის ტიპის გამადნების არსებობა.

დ. არევაძე



 კონფერენციებში მონაწილეობა

 Ресурсопроизводящие, малоотходные и природоохранные технологии

освоения недр.

XIII Международная конференция

Москва-Тбилиси

15-21 Сентября 2014 г.

 შრომები:

 Аревадзе Д.В. – Термобарогеохимические критерии поисков

гидротермальных систем.

 Аревадзе Д.В. Гелеишвили В.И. – О резултатах пойсков рудопроявлении

золота методом анализа      донных осадков речной сети Южного Склона

Большого Кавказа.



ვ. გელეიშვილი

საქართველოს მინერალურ-რესურსული ბაზა

სრულდება ორი მიმართულება:

1. საქართველოს ბუნებრივი ქვები

2. საქართველოს ოქროს პოტენციალი

სამუშაოების სრულდებოდა და გაგრძელდება.

 გრანტები:

2015 წელს დამთავრდა შოთა რუსთაველის გრანტები:

1. საქართველოს ბუნებრივი მოსაპირკეთებელი ქვები;

2. ბოლნისის მადნიანი რაონის ოქროს პოტენციალი და მისი მოპოვებისა და

გადამუშავების ეკოლოგიური პრობლემები.

ჩატარდა შესაბამისი პრეზენტაციები.

მომზადდა „ბუნევრივი ქვების“ მესამე ტომი.

მიმდინარეობს მუშაობა შემაჯამებელი - კრებსითი ტომის შესაქმნელად.

მომზადდა მისი 2 ელ. ვერსია: წიგნის (ალბომის) გამოსაცემად და

ინტერნეტისათვის.

ამჟამად მიმდინარეობს სამუშაოები ახალი საგრანტო თემის:

„საქართველოს ბუნებრივი ქვების გამოყენება მონუმენტური ხუროთმოძღვრული

ნაგებობების შენება რესტავრაციაში“ შესასრულებლად.



 კონფერენციებში მონაწილეობა

 Ресурсопроизводящие, малоотходные и природоохранные

технологии освоения недр.

XIII Международная конференция

Москва-Тбилиси

15-21 Сентября 2014 г.

 შრომები:

 Гелеишвили В.И. - Природоохранные технологии обогащения золотоносных

метосоматитов Маднеульского месторождения.

 Квиникадзе М.С.  Гелеишвили В.И. и др. – Геоэкологические проблемы Грузии.

 Аревадзе Д.В. Гелеишвили В.И. – О резултатах пойсков рудопроявлении золота

методом анализа      денных осадков речной сети Южного Склона Большого Кавказа.



გ. ბენიძე

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2015 წლისათვის
დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო- კვლევითი სამუშაოები

მიმდინარე კვლევითი სამუშაოს შედეგები

საანგარიშო წელს გაგრძელდა წინა წლის მეორე ნახევარში დაწყებული პროექტის
I ეტაპის კვლევითი სამუშაოები.

ფონდური და გამოქვეყნებული ლიტერატურის საფუძველზე განხორციელდა
ალაზანგაღმა კახეთის ქვედა-შუაიურული მცირენახშირბადიანი ფიქლებრივი
ტერიგენული ნალექების სტრატიგრაფიულ-ლითოფაციალური, ტექტონიკურ-
მაგმატური და მადნეულ-გეოლოგიური შესწავლილობის ანალიზი.

გამოყოფილი მადანმატარებელი სერიების (ჰეტანჟ-სინემურულ-
ქვედაპლინსბახური, ზედაპლინბახურ-ქვედატოარსული და აალენ-ბაიოსური)
ლითოფაციალური მახასიათებლების (მათ შორის პირიტის კონკრეციების
მატარებლობის) მიხედვით და ქანებში ორგანული ნახშირბადის განაწილების
კანონზომიერებების შესწავლის, აგრეთვე, მაგმური წარმონაქმნების ფორმაციული
სისტემატიკისა და მეტალოგენიური როლის განსაზღვრის საფუძველზე დაზუსტდა
სტრატიფორმული კოლჩედანური მადანწარმოქმნის დონეები აღნიშნულ სერიებში.

ფონდურ ლიტერატურაში მოძიებული და საკუთარი მონაცემების მიხედვით
შედგენილია ალაზანგაღმა კახეთის მეტალმადნიანობის რუკა მასშტაბში 1:200 000.
რუკაზე დატანილია რეგიონში ცნობილი სპილენძ-პოლიმეტალური
მადანგამოვლინებები რანჟირებული ფორმაციული კუთვნილებისა და მინერალური



ტიპების მიხედვით, აგრეთვე ოქრომადნიანი გამოვლინებები, ამასთან შემდგომი
მსხვილმასშტაბიანი (1:25 000 – 1:10 000) ძებნა-ძიებითი სამუშაოებისათვის შეირჩა
ოპტიმალური ობიექტები: სპილენძის გამადნებაზე - მდ. ჩელთის მადნიანი კვანძი,
ხოლო ოქროს მინერალიზაციაზე - სტორი-საცხვრეხორხის სეგმენტი.

შესრულებულ კვლევებში პრიორიტეტული იყო სპილენძ-პოლიმეტალური
მადნების ოქრომატარებლობის საკითხი. აღნიშნული მადნების ძარღვულ-
შტოკვერკული ზონები ფლანგებზე, როგორც წესი ნაცვლდებიან კვარც-
მცირესულფიდური ოქროსმატარებელი ძარღვებით. ამასთან სხვადასხვა
მინერალური ტიპები ხასიათდებიან ოქროს კონცენტრაციის სხვადასხვა ხარისხით.
ოქროს ამაღლებული შემცველობები იშვიათად აღინიშნება ქალკოპირიტ-
პიროტინულ მადნებში, საკმაოდ ხშირად პიროტინ-პოლიმეტალურში, მაგრამ ამ
მეტალის ყველაზე მაღალი და სტაბილური კონცენტრაციები პირიტ-პოლიმეტალური
მადნებისათვის არის დამახასიათებელი. ამ გარემოებამ გვიბიძგა კავკასიონის
ფიქლებრივი ტერიგენული სარტყელის კახეთის ნაწილში გამოგვეყო მადნიანი
მინერალიზაციის ოქრო-პოლიმეტალური ტიპი.

სტორი-საცხვრეხორხის განივი (სუბმერიდიონალური) სეგმენტი, რომლის
ფარგლებში უპირატესად პირიტ-პოლიმეტალური მადანგამოვლინებები არის
წარმოდგენილი, ყველაზე ხელსაყრელი პოლიგონია ოქრო-პოლიმეტალური
მინერალიზაციის შესწავლისა და პროგნოზირებისათვის.

საანგარიშო წელს განხორციელდა რეკოგნოსციული საველე გეოლოგიური
სამუშაოები აღნიშნული სეგმენტის ფარგლებში. შესწავლილი იქნა რიგი
მადანგამოვლინებების სტრუქტურული და მადნეულ-გეოლოგიური
თავისებურებები. ამასთან მადნიანი ზონები და მათი შემცველი ქანები დაისინჯა
ფერად მეტალებსა და ოქროზე. დღეისათვის შესრულებულია სინჯების ანალიზი
ოქროს შემცველობაზე.

მიღებული შედეგების მიხედვით გამოვლენილ იქნა ოქროს კონცენტრაციების
განაწილების სტრუქტურულ-გეოლოგიური და ლითო-ფაციალური ფაქტორები.
დაადგინდა, რომ ოქროს მინერალიზაცია საკვლევ რაიონში სტორის განივი
(სუბმერიდიონალური) ღრმული რღვევის ფუნქციონირებასთან არის
დაკავშირებული. ამასთან ქანებში სხვადასხვა სტრატიგრაფიულ დონეებზე და
მათთან დაკავშირებულ მადანგამოვლინებებში ოქროს კონცენტრაციის
განმსაზღვრელია ამ ქანების მეტამორფული გარდაქმნის ხასიათი და
მადანგამოვლინებათა ნივთიერი შედგენილობა.

სტორის ხეობაში ანტიკლინორიუმის გულში შიშვლდება ჰეტანჟური ასაკის
სტორის წყების ჰიდროთერმალურად შეცვლილი ქვიშაქვები ქლორიტ-სერიციტული
ფიქლების დასტებით. ისინი ჩრდილოეთით და სამხრთით გადაფარულია
სინემურულ-ქვედაპლინსბახური ფილიტიზირებული თიხაფიქლებით ქვიშაქვების
შუაშრეებით. ანტიკლინორიუმის ფრთები კი შედარებით საღი ზედაპლინსბახური
მონოტონური თიხაფიქლებით და ტოარსულ-აალენური ქვიშაქვა-თიხაფიქლების
შრენარებითაა წარმოდგენილი. აღნიშნული ზონალობა სრულ შესაბამისობაშია



მადნების მინერალური ტიპების და ოქროს კონცენტრაციების განაწილების
ზონალობათან. სტორის წყებაში დაიკვირვება სპილენძ-პიროტინული (ქალკოპირიტ-
პიროტინული) მადნები (სტორის მადანგამოვლინება) ოქროს შემცველობით მეათედ
გ/ტ-ებში. მათი შემცველი, მეორად კვარციტებად გარდაქმნილი, ქვიშაქვები და
ქლორიტ-სერიციტული მეტასომატიტები ოქროზე სტერილურია, თუმცა
რელიქტების სახით შემორჩენილ საღ უბნებში ფიქსირდება ამ მეტალის შემცველობა
კლარკზე რამდენიმე რიგით აღმატი ოდენობით. როგორც ჩანს, სტორის წყების
ქანებიდან მათი ჰიდროთერმალურად გარდაქმნის პროცესში ასიმილირდებოდა
(გადაიტანებოდა) პირველადი ოქრო თუთიასა და ტყვიასთან ერთად და
რეგენერირდებოდა ჭრილის ზედა დონეებზე უფრო ახალგაზრდა ნალექებში. ამის
დასტურია ოქროს აღმატებული შემცველობები (0,8 გ/ტ-მდე) ზედაპლინსბახურ
თიხაფიქლებთან დაკავშირებულ პიროტინ-პოლიმეტალურ გამადნებებში
(საცხვრეხორხის მადანგამოვლინება) და უფრო მაღალი (2,8 გ/ტ-მდე) პირიტ-
პოლიმეტალური მადნების ცალკეულ სინჯებში ტოარსულ-აალენური ქვიშაქვა-
თიხაფიქლების შრენარებში (ფიცრისწვერის ხევის მადანგამოვლინება).

არსებული და ახლადმოპოვებული მონაცემების საფუძველზე შედგენილია
ალაზანგაღმა კახეთის პროგნოზულ-მეტალოგენიური რუკის (მასშტაბი: 1:200 000)
სამუშაო მაკეტი, რომლის დახვეწა-დაზუსტება 2016 წლის სამუშაო გეგმით არის
გათვალისწინებული.

საანგარიშო წელს მონაწილეობა მივიღეთ საქართველოს მინერალოგიური
საზოგადოების სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციაში, რომელზეც წარდგენილი
მოხსენება: „ორგანული ნახშირბადი სტრატიფორმული კოლჩედანური და ძარღვული
სპილენძ-პოლიმეტალური მადანწარმოქმნის პროცესებში“ (ავტორი გ. ბენიძე)
გამოქვეყნდა ამ კონფერენციის მასალებში.

წინამდებარე პროექტის შემსრულებლის მირიან მაქაძის მონაწილეობით განხო-
რციელდა საგრანტო პროექტი - ვულკანური ეკოსისტემები (04.2015წ - 12.2015წ).

2016 წელს იგი მონაწილეობას მიიღებს საგრანტო პროექტის: სპილენძ-
პოლიმეტალური და ოქროს მინერალიზაციის საკითხები ალაზანგაღმა კახეთის
ქვედა-შუაიურულ ნალექებში საცხვრეხორხისა და აბანოს უბნების მაგალითზე
(01.01.2016წ - 01.08.2016წ) განხორციელებაში.

ინსტიტუტის დირექტორი განყოფილების გამგე

რ. კვატაშიძე ვ. გელეიშვილი



 danarTi 1 

 
* samecniero erTeulis (departamenti, inxtituti, ganyofileba, 

laboratoria) dasaxeleba  iv. javaxiSvilis istoriisa da 
eTnologiis instituti 

 
* samecniero erTeulis xelmZRvaneli  vaJa kiknaZe 
 
* samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba 

 
 Zveli qveynebis istoriis ganyofileba: 
 
ganyofilebis gamge, mTavari m/T _ irine tatiSvili 
mTavari m/T _ manana xidaSeli 
ufrosi m/T _ manana xvedeliZe 
m/T _ nana baxsoliani 
  
Sua saukuneebis saqarTvelos istoriisa da wyaroTmcodneobis 
ganyofileba: 

 
ganyofilebis gamge, mTavari m/T _ mariam CxartiSvili 
mTavari m/T _ vaxtang goilaZe 
mTavari m/T _ goneli araxamia 
mTavari m/T _ giorgi qavTaraZe 
mTavari m/T _ vaJa kiknaZe 
mTavari m/T _ eka kvaWantiraZe 
ufrosi m/T _ qeTevan quTaTelaZe 
ufrosi m/T _ daviT merkvilaZe 
ufrosi m/T _ giorgi WeiSvili 
ufrosi m/T _ marine qadagiZe 
m/T _ rusudan labaZe 
m/T _ medea gogolaZe 
m/T _ papuna gabisonia 
 
axali da uaxlesi istoriis ganyofileba: 
 
ganyofilebis gamge, mTavari m/T _ avTandil sonRulaSvili 
mTavari m/T _ giorgi saiTiZe 
mTavari m/T _ dodo WumburiZe 
mTavari m/T _ SoTa vadaWkoria 
mTavari m/T _ nikoloz javaxiSvili 
mTavari m/T _ eldar bubulaSvili 
ufrosi m/T _ gia gelaSvili 
ufrosi m/T _ lola saraliZe 
ufrosi m/T _ xaTuna qoqraSvili 
ufrosi m/T _ lela miqiaSvili 
m/T _ irina arabiZe 
m/T _ mzia tyavaSvili 
m/T _ nato sonRulaSvili 
m/T _ Sorena murusiZe 
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saqarTvelos eTnologiis ganyofileba: 
 
ganyofilebis gamge, mTavari m/T _ qeTevan xuciSvili 
mTavari m/T _ giorgi gociriZe 
mTavari m/T _ nino mindaZe 
ufrosi m/T _ xaTuna ioseliani 
ufrosi m/T _ nino RambaSiZe 
ufrosi m/T _ nino CirgaZe 
ufrosi m/T _ rozeta gujejiani 
m/T _ qeTevan alaverdaSvili 
m/T _ lela nebieriZe 
m/T _ giorgi mamardaSvili 
 
kavkasiis eTnologiis ganyofileba: 
 
ganyofilebis gamge, mTavari m/T _ roland TofCiSvili 
mTavari m/T _ salome oqruaSvili 
mTavari m/T _ lavrenti janiaSvili 
ufrosi m/T _ naTia jalabaZe 
ufrosi m/T _ irma kvaSilava 
m/T _ joni kviciani 
 
anTropologiuri kvlevis laboratoria: 
 
laboratoriis gamge, mTavari m/T _ liana biTaZe 
ufrosi m/T _ vladimer aslaniSvili 
m/T _ daviT WiTanava 
m/T _ Sorena laliaSvili 

 
I. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 wlisaTvis 

dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi  

(exeba samecniero-kvleviT institutebs) 
 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  
proeqtis 

Semsruleblebi 

1 
 

   

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 
Sedegebi (qarTul enaze) 

 

I. 2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  
proeqtis 

Semsruleblebi 

1 ძველი ახლო irine tatiSvili manana xidaSeli 
manana xvedeliZe 
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აღმოსავლეთის ისტორია 

(დამხმარე 

სახელმძღვანელო 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

სტუდენტებისთვის) 
dargi: istoria 
mimarTuleba: Zveli 
qveynebis istoria 

nana baxsoliani 

2 qarTuli 

saxelmwifoebriobis 

genezisi da 

ganviTarebis etapebi 

diaqroniul WrilSi 

(winaqristianuli 

xanidan 

Tanamedroveobamde)  
dargi: istoria, 
saqarTvelos istoria 
mimarTuleba: Zveli, Sua 
saukuneebis, axali da 
uaxlesi istoria 

vaJa kiknaZe giorgi qavTaraZe 
vaxtang goilaZe 
daviT merkvilaZe 
qeTevan quTaTelaZe 
papuna gabisonia 
avTandil 
sonRulaSvili 
giorgi saiTiZe 
dodo WumburiZe 
SoTa vadaWkoria 
nikoloz javaxiSvili 
eldar bubulaSvili 
lola saraliZe 
xaTuna qoqraSvili 
lela miqiaSvili 
gia gelaSvili 
irina arabiZe 
mzia tyavaSvili 
nato sonRulaSvili 
Sorena murusiZe 
joni kviciani 
Teimuraz jojua 

3 მულტიკულტურული 

საქართველო და კავკასია:                                       

ეთნოკულტურული 

ადაპტაციისა და 

ინტეგრაციის პროცესების 

ანალიზი 
dargi: eTnologia, 
anTropologia 
mimarTuleba: 
saqarTvelosa da 
kavkasiis eTnologia 

nino mindaZe qeTevan xuciSvili 
giorgi gociriZe 
nino RambaSiZe 
xaTuna ioseliani 
nino CirgaZe 
rozeta gujejiani 
qeTevan alaverdaSvili 
lela nebieriZe 
giorgi mamardaSvili 
roland TofCiSvili 
salome oqruaSvili 
lavrenti janiaSvili 
naTia jalabaZe 
irma kvaSilava 
liana biTaZe 
vladimer aslaniSvili 
daviT WiTanava 
Sorena laliaSvili 

4 ქართული ისტორიული 

აზრის ისტორია: 

mariam CxartiSvili goneli araxamia 
eka kvaWantiraZe 
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ადამიანები, ტექსტები, 

იდეები ( გვიანი 

ანტიკურობა - მეოცე 

საუკუნის პირველი 

მეოთხედი) 
dargi: istoria, 
saqarTvelos istoria 
mimarTuleba: 

ქართველოლოგია, 
საქართველოს ისტორიის  
წყაროთმცოდნეობა და 
ისტორიოგრაფია 

marine qadagiZe 
giorgi WeiSvili 
rusudan labaZe 
medea gogolaZe 

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli 
da praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

 

1 
 

როგორც თავად პროექტის სათაურიდან ჩანს, გათვალისწინებულია დამხმარე 

სახელმძღვანელოს მომზადება ძველი ახლო აღმოსავლეთის ისტორიაში. 

შესაბამისად, საანგარიშო წლის მანძილზე მომზადდა მასალა 

სახელმძღვანელოსათვის. კვლევის კონკრეტულ თეორიულ შედეგებზე ლაპარაკი, 

მასალის სპეციფიკის გათვალისწინებით, რთულია, მაგრამ თავად მასალა 

შედგენილია კვლევის თანამედროვე ეტაპის სამეცნიერო მიღწევების 

გათვალისწინებით და პროექტის მონაწილეთა საკუთარ სამეცნიერო-კვლევით 

საქმიანობაზე დაყრდნობით. ეს გამოიხატა როგორც ცალკეული მოვლენის 

შეფასებისა თუ დათარიღების დაზუსტებაში, ასევე ზოგადად, სახელმძღვანელოს 

აგების პრინციპებში. სახელმძღვანელო დაყოფილი იქნება ძირითად თემებად, 

რომლებიც უხვადაა ილუსტრირებული თარგმანებით ძველი ტექსტებიდან 

(თარგმანები შესრულებულია ორიგინალიდან პროექტის მონაწილეთა მიერ, რიგ 

შემთხვევაში ტექსტი ითარგმნა სპეციალურად სახელმძღვანელოსათვის).  

პროექტის ფარგლებში, მიმდინარე წელს დამუშავდა თემა: ხეთების იმპერია,  
ნაშრომი მოიცავს ხეთების მთელ ისტორიას (ძველი სამეფო, შუა და ახალი 

სამეფოები), ილუსტრირებულს ხეთური ტექსტების ავტორისეული თარგმანებით; 
Tema: saxelmwifo da sazogadoeba Zvel egvipteSi. Zveli samefos periodi 
(I-VI dinastiebi). naSromSi istoriul konteqstSi ganxilulia is 
Taviseburebebi, romlebic mkveTrad ganasxvavebda Zvel egviptes sxva 
Tanadrouli civilizaciebisagan da romlebic am civilizaciis 
gasaocari sicocxlisunarianobis mizezad aris miCneuli; egviptis, 
rogorc saxelmwifos, araagresiuli buneba, adamianis unaris gasaocari 
pativiscema da qalis iuridiuli Tanasworoba; Tema: asureTis Zliereba 
da misi eqspansia. naSromSi Tavmoyrilia Zv. w. I aTaswleulSi maxlobel 
aRmosavleTSi hegemoni saxelmwifos _ asureTis mier warmoebuli 
brZolebis amsaxveli warwerebi, amis mixedviT warmoCenilia politikuri 
istoria, diplomatiuri urTierTobebi, ekonomikuri da kulturuli 
ganviTarebis tendenciebi, aseve, gaTvaliswinebulia eTnosTa 
gadaadgilebis mniSvneloba axlo aRmosavleTis teritoriaze da 
socialuri ierarqia; Tema: babilonis xanmokle hegemonia. naSromSi 
gaTvaliswinebulia dinastiuri cvlilebebis mniSvneloba babilonis 
Semdgomi gaZlierebis gzaze, politikuri ZalauflebisaTvis warmoebuli 
ZiriTadi brZolebi asureTTan da proasurul qalaqebTan, diplomatiuri 
saxis urTierTobebi midias, babilons, egviptesa da lidias Soris, 
socialuri mdgomareoba, ekonomikuri ganviTarebis realiebi. 
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2 პროექტით განსაზღვრული კვლევის ობიექტია _ თანამედროვე სამეცნიერო 

მონაცემების საფუძველზე ქართული სახელმწიფოებრიობის გენეზისის გარკვევა 

და მრავასაუკუნოვანი განვითარების ეტაპების დადგენა-გამოყოფა დიაქრონული 

პერსპექტივის გათვალისწინებით, წინაქრისტიანული ხანიდან დღემდე.  

პროექტი ხუთწლიანია და მის განხორციელებაში მონაწილეობს სამი განყოფილება: 

შუა საუკუნეების საქართველოს ისტორიისა და წყაროთმცოდნეობის, ახალი და 

უახლესი ისტორიისა და კავკასიის ეთნოლოგიის. 

პროექტის ფარგლებში შესასრულებული ამოცანები ეტაპების (პერიოდების) 

მიხედვით, მონაწილეებს შორის, თემატურად ასე განაწილდა:  

გიორგი ქავთარაძე – თემა: ქართული სახელმწიფოებრიობის გენეზისი და 
განვითარების ეტაპები წინაქრისტიანულ ხანაში (I-II პერიოდი) 

Mmimdinare wels Sesrulda zemoaRniSnuli Temis pirveli nawili: 
`adreuli winasaxelmwifoebrivi warmonaqmnebis saxeobebi da maTi 
ganmsazRvreli niSan-Tvisebebi.~ Catarda TemasTan dakavSirebiT 
samecniero literaturis moZieba da gacnoba. gansakuTrebuli yuradReba 
daeTmo adreuli winasaxelmwifoebrivi warmonaqmnebis saxeobebis 
ganmsazRvreli niSan-Tvisebebis dadgenas; im Taviseburebebis warmoCenas, 
romlebic damaxasiaTebelia gviani brinjaos xanis sazogadoebebisaTvis. 

ვახტანგ გოილაძე – თემა: ქართლის სახელმწიფო III-X საუკუნეებში (გარეშე 
ფაქტორების გავლენა შიდაპოლიტიკურ პროცესებსა და საგარეო ორიენტაციაზე) (I-II 
პერიოდი) 

mimdinare wels Sesrulda zemoaRniSnuli Temis erTi nawili - 
`qarTlis samefo III s-is 20-iani wlebidan 369 wlamde.~ Catarda TemasTan 
dakavSirebiT samecniero literaturis moZieba da gacnoba. 

qarTlis samefos dasavlur-romauli orientacia ZiriTadad 
sasanianTa iranis warmoqmnis Semdeg romis imperiis aRmosavluri 
provinciebisa da amierkavkasiis qveynebis mimarTYmisma agresiam 
ganapiroba. romaelTa winaaRmdegobis gamo qarTlis samefo im xanad, 
marTalia dapyrobas gadaurCa, magram iZulebuli Seiqmna iranelTa 
megobroba eRiarebina, rac asaxulia 362 wels amokveTil ‘’zoroastris 
qaabas’’ warweraSi. Qqveynis dasavluri orientaciis Sedegi iyo mefe 
mirianis mier qristianobis saxelmwifo religiad aRiareba. 

kvlevisas mniSvnelovani adgili daeTmo qarTuli istoriografiis 
iseT mniSvnelovan sakiTxs, rogoricaa qarTlis pirveli qristiani mefis-
mirianis warmomavloba. amierkavkasiis qveynebSi m.S. qarTlSi 
gasabatoneblad romisa da iranis metoqeobis Sedegi iyo 369 wels 
qarTlis samefos orad gayofa, rasac Tavis mxriv mefe mirianis 
STamomavalTa-baqarianebsa da revianebs Soris dapirispireba kvebavda. Aam 
dapirispirebam ganapiroba aseve qarTlSi romaelTa da somexTa 
erToblivi laSqroba (368 w.)  da nerses somexi mTavarepiskoposis mier 
qarTlis eklesiis meTurad ‘’iob somexis’’ xeldasxma.’’ 

ვაჟა კიკნაძე – თემა: საქართველოს ერთიანი სახელმწიფოს ჩამოყალიბება და 
ფუნქციონირება X საუკუნის II ნახევრიდან XV საუკუნის 60-იან წლებამდე 
(ეკონომიკა, იდეოლოგია, ტერიტორია, სახელმწიფო მოწყობა, განვითარების 
ტენდენციები) (I-II პერიოდი) 

mimdinare wels Sesrulda qveTema: `saqarTvelos erTiani saxelmwifos 
Camoyalibeba da funqcionireba~ (X s-is II naxevari _ XI s-is dasawyisi)~ 
moxda TemasTan dakavSirebiT samecniero literaturis moZieba da 
gacnoba. naSromSi axleburi kuTxiT aris danaxuli X-XI ss-Si 
saqarTvelos gaerTianebis procesi. yuradReba gamaxvilebulia 
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gaerTianebis socialur-politikur da pirovnul faqtorebze. aseve, 
gaerTianebis dialeqtikur wanamZRvrebze da SemTxveviTobisa da 
aucileblobis kanonis konkretul gamovlinebebze. am kuTxiT, 
erTmaneTTanaa Sedarebuli qarTuli, evropuli da bizantiuri 
sinamdvile. 

დავით მერკვილაძე – თემა: ქართლისა და კახეთის სამეფოები XV საუკუნის II 
ნახევრიდან XVIII საუკუნის II ნახევრამდე (I-II პერიოდი) 

მიმდინარე წელს მოძიებული იქნა საკვლევ ქვეთემასთან: „ქართლისა და კახეთის 

სამეფოები XVII საუკუნეში“ დაკავშირებული ისტორიული წერილობითი წყაროები 

და ლიტერატურა.  ისტორიული წყაროებიდან მოძიებული და შესწავლილი იქნა 

როგორც ქართული დოკუმენტური (სხვადასხვა სახის ისტორიული საბუთები, 

რომელთა დიდი ნაწილი გამოქვეყნებულია თ. ჟორდანიას, ე. თაყაიშვილის, ი. 

დოლიძის და სხვათა მიერ), ისე ნარატიული მასალა („ახალი ქართლის ცხოვრება“, 

ვახუშტი ბატონიშვილის „აღწერა“, სეხნია ჩხეიძის „ცხოვრება მეფეთა“, ფარსადან 

გორგიჯანიძის „ისტორია“), ისევე როგორც ეპოქის თანამედროვეთა მიერ შექმნილი 

ისტორიული პოემები (თეიმურაზ I-ის, არჩილის, იოსებ თბილელისა).  

შესასწავლი პერიოდის წყაროებიდან მრავლად იქნა მოძიებული დამუშავებული 

როგორც აღმოსავლური (ოსმალური, სპარსული, სომხური) ისე რუსული და 

ევროპული წყაროები. რუსული წყაროებიდან აღსანიშნავია საქართველოში 

წარმოგზავნილი რუსი ელჩების (ტატიშჩევის, ვოლკონსკის) ელჩობის 

აღწერილობანი. ევროპულიდან გამოსაყოფია აქ მოღვაწე კათოლიკე მისიონერების: 

პიეტრო დელა ვალეს, არქანჯელო ლამბერტის, ჯუზეპე ჯუდიჩეს, ქრისტოფორო 

კასტელის, პიეტრო ავიტაბილესჩანაწერები და მოხსენებები, ისევე როგორც ფრანგი 

ვაჭრის,ჟან შარდენის საქართველოში მოგზაურობის შთაბეჭდილებანი. 

ამ ეპოქის ქართლისა და კახეთის ისტორიათან დაკავშირებული 

ისტორიოგრაფიული ზღვა მასალიდან ლომის წილი ქართველი ისტორიკოსების 

ნამოღვაწარზე მოდის. ამ პერიოდის კვლევას სხვადასხვა კუთხით მრავალი 

ისტორიკოსი შეეხო. საჭირო იყო მათი ნაშრომების დახარისხება შესაბამისი 

მიმართულებების მიხედვით. ამ საერთო მასალიდან კი გამოიყოფა რიგი 

მიმდინარეობებისა: პოლიტიკური ისტორია, სოციალური ისტორია, ქალაქები და 

საქალაქო ცხოვრება, ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული მოწყობა, მართვის 

სტრუქტურა და ორგანოები და ა.შ.). 

აღსანიშნავია, მთლიანობაში მოსაძიებელი და დასამუშავებელი მასალის 

განსაკუთრებით დიდი რაოდენობა და მოცულობა. 

ქეთევან ქუთათელაძე – თემა: ქართული სახელმწიფოებრიობის ფორმები XVI-XVIII 
საუკუნეთა ქართულ წყაროებში (I-II პერიოდი) 

მიმდინარე წელს მოხდა საკვლევ ქვეთემასთან: „სახელმწიფოს მმართველობის 

ფორმები“ დაკავშირებით  წყაროების მიმოხილვა და გაანალიზება. 

წყაროების და სამეცნიერო ლიტერატურის ანალიზის შედეგად მომზადდა 

გამოკვლევა სახელმწიფოს მართვის შესახებ. შესწავლილი იქნა, თუ ზოგადად 

მმართველობის რა ფორმები არსებობდა ადრეული ახალი დროის საქართველოში. 
gansaxilveli Tema Seexeba samefo-samTavroebad daSlili qarTuli 

saxelmwifoebriobis formebs, romelTac safuZveli wina saukuneebSi 
Caeyara. saqarTvelos daSla daaCqara XIII-XV ss-Si saqarTvelos 
saxelmwifos irgvliv ganviTarebulma sagareo movlenebma. vfiqrobT, 
erTiani qarTuli sivrcis xerxemali Zlier daaziana monRolTa 
batonobam, sadac arsebulma xas-injus institutma, faqtiurad xeli 
Seuwyo qarTuli saxelmwifoebriobis daSlas, saTavadoTa sistemas, 
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romelic qveynis daqucmacebulobas iwvevda da igi Cixur situaciaSi 
Sehyavda, Tan erTvoda mZime sagareo faqtori, romelmac qveynis 
ganviTarebis Seferxeba gamoiwvia. 

ასევე, დამუშავდა მეორე ქვეთემა: „ქართლისა და კახეთის სამეფოები XV საუკუნის 

II ნახევარში“. საკვლევ ქვეთემასთან დაკავშირებით ისტორიული წყაროებიდან 

მოძიებული და შესწავლილი იქნა როგორც ქართული დოკუმენტური, ისე 

ნარატიული მასალა. 
gansaxilvel TemaSi mimoxilulia sakiTxTan arsebuli wyaroebi, 

romelTa monacemebis fonze ganxilulia XV-s-is II naxevarSi 
saqarTvelos samefos daSlis politikuri safuZvlebi da istoriuli 
faqtebi. axleburad aris gaanalizebuli gamefebamde konstantine mefis 
samflobelos kuTvnilebis sakiTxi. wyaroTa gaanalizebis Sedegad 
SeiZleba vifiqroT, rom konstantine flobda qvemo qarTls (`somxiTi~, 
lore) da baraTaSvilebic mas emorCilebodnen. aqedan gamomdinare, 
bagrat VI albaT ver akontrolebda samxreT qarTlis am nawils. aseve 
ar gamovricxavT, rom 1477 wlis uzun hasanis laSqrobis erT-erTi mizezi 
saqarTvelos samxreTi sazRvris momijnave teritoriis lores sakiTxic 
iyo.  

პაპუნა გაბისონია – თემა:  დასავლეთ საქართველოს სამეფოები I-X საუკუნეებში (I-
II პერიოდი) 

მიმდინარე წელს შესრულდა ზემოხსენებული თემის ქვეთემა: „ეგრისი (ლაზიკა)  

I-V საუკუნეებში. სახელმწიფოებრიობის აღდგენა დასავლეთ საქართველოში და 

საგარეო ურთიერთობები“. სამუშაოს შესრულების შედეგად, ახლებურად გაშუქდაა 

შემდეგი საკითხები: ეგრისის მიერ  რომის იმპერიისაგან დამოუკიდებლობის 

მოპოვება; ცვლილებები ეგრისი პოლიტიკურ ცხოვრებაში; შიდასახელმწიფოებრივი 

მოწყობის ასპექტები; ურთიერთობები რომის იმპერიასთან და ქართლის 

სამეფოსთან. 

ავთანდილ სონღულაშვილი – თემა: ქართველი ხალხის ბრძოლა 
სახელმწიფოებრიობის აღდგენისათვის; ანტირუსული აჯანყებები  და მათი მიზნები 
მე-19 საუკუნის პირველ ნახევარში (I-II პერიოდი) 

wliur naSromSi `1802 wlis kaxeTis Tavad-aznaurTa qelmen Curis 
antirusuli Tavyriloba,~ romelic aRniSnuli Temis qveTemaa, 
Sefasebulia qarTl-kaxeTis samefos gauqmebis mniSvneloba da mZime 
Sedegebi Cveni qveynisaTvis. warmoCenilia kaxeTis TavadTa 1802 wlis 
qelmen Curis saprotesto gamosvla. calke adgili eTmoba qarTlis 
mTianeTis 1804 wli ajanyebas, romelic pirveli SeiaraRebuli gamosvla 

iyo dampyroblebis winaaRmdeg. mimdinare wels moxda aseve, wyaroebis, 
literaturisa da sxva masalebis (rukebis, cxrilebis, diagramebis) 
mopoveba da damuSaveba.  

დოდო ჭუმბურიძე – თემა: რუსეთის კოლონიური ეკონომიკური, კულტურული და 
დემოგრაფიული პოლიტიკა ქართველი ერისა და მისი სახელმწიფოებრივი 
ინტერესების წინააღმდეგ XIX-XX საუკუნეებში (I-II პერიოდი) 

მიმდინარე წელს მომზადდა ქვეთემა: რუსეთის დემოგრაფიული აგრესია და 

დივერსია ქართველი ერისა და მისი სახელმწიფოებრივი ინტერესების წინააღმდეგ 

მე-19 ს.-ში. მოპოვებული და გაანალიზებული იქნა თემის შესახებ არსებული 

წყაროები, ლიტერატურა და სხვა მასალები (რუკები, ცხრილები, დიაგრამები). 
გიორგი საითიძე – თემა: პოლიტიკური და სახელმწიფოებრივი აზროვნება მე-20 

საუკუნის დასაწყისში; პარლამენტარიზმისა და ავტონომიის იდეა (I-II პერიოდი) 
მიმდინარე წელს მოხდა საკითხის შესახებ არსებული  ბიბლიოგრაფიის შედგენა  
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და ისტორიოგრაფიული ნაშრომების გაცნობა, საარქივო წერილობითი წყაროების 

მოძიება  და მისი სისტემატიზაცია. საქართველოს ეროვნულ არქივში, ხელნაწერთა 

ეროვნული ცენტრის ფონდებში მოძიებულ დოკუმენტებზე დაყრდნობით, ასევე, 

სპეციალურ ლიტერატურაში გამოთქმული მოსაზრებების გათვალისწინებით, 

შეიქმნა ნაშრომი „ახალი პოლიტიკური პარტიებისა და ორგანიზაციების შექმნა  მე-20 

საუკუნის დასაწყისში,“ რომელშიც განხილულია საზოგადოებრივ–პოლიტიკური 

ვითარება 

შოთა ვადაჭკორია – თემა: ეროვნული სახელმწიფოებრიობის საკითხი ქართულ 
პოლიტიკურ აზროვნებაში (1917-1930 წწ.) (I-II პერიოდი) 

mimdinare wels momzadda qveTema: `saqrTvelos damoukideblobis 
gamocxadeba da qveynis samTavrobio uwyebebis formirebis sakiTxi (1917 – 
1918).~ moZiebuli da Seswavlili iqna Temis Sesaxeb arsebuli 
literatura da sxva masalebi (rukebi, cxrilebi, diagramebi). 

dokumentur masalaze dayrdnobiT naSromSi dasabuTebulia: 
 1) qarTuli politikuri azris mesaWeTa mxridan mimdinare procesebis 
saRi gonebiT Sefasebam da obieqturi daskvnebis gakeTebam, ideurad 
mowinaaRmdege politikuri partiebi konsesusis aucileblobamde miiyvana. 
saqarTvelos politikuri Cixidan gamoyvanis realuri gzebis Ziebis 
pirvel safexurs isini urTierTSeTanxmebaSi da erTobliv moqmedebaSi 
xedavdnen; 2) saqarTvelos sami ZiriTadi politikuri partiis (social_ 
demokratebi, erovnul_demokratebi, socialist_federalistebi) 
liderebs, qveynis politikuri da ekonomikuri uZlurebis aRiarebidan 
gamomdinare, osmaluri batonobisagan Tavis daxsnis realur gzad 
civilizebuli saxelmwifos Tanadgoma da mfarveloba miaCndaT. maTi 
progermanuli orientacia, im etapze sworad gaTvlil politikur kurss 
warmoadgenda. igi qarTul da germanul saxelmwifo moRvaweTa 
politikur interesTa Tanxvedras efuZneboda; 3) ak.Cenkelis mier 
n.ramiSvilisa da erovnuli sabWos prezidiumisaTvis gagzavnil 
werilebSi (1918 wlis 12_ 23 maisi) mocemuli debulebebi da konkretuli 
miTiTebebi sworad gaTvlil, politikuri Cixidan saqarTvelos 
gamosayvan moqmedebis programas warmoadgenda. am dokumentebis mixedviT, 
ak.Cxenkeli ara marto erovnul moRvawed, aramed saxelmwifoebrivad 
maRal doneze moazrovne pirovnebad warmoCndeba; 4) azerbaijaneli da 
somexi politikuri elitis mxridan aSkara Ralatma da umZimesi tvirTis 
qarTvelebze gadatanam qarTuli politikuri azris mesaWeebs ZalTa 
konsolidaciisa da erTiani amierkavkasiis Zlieri saxelmwifos Seqmnis 
iluzia daumsxvria. am faqtma aRniSnuli gaerTianebis daSlis 
oficialurad dadasturebas da saqarTvelos damoukideblobis 
gamocxadebas (1918 wlis 26 maisi) Seuwyo xeli. 1918 wlis 26 maisis aqtSi 
saqarTvelosa da germaniis xelisufalTa erToblivi interesi iyo 
Cadebuli. igi 117-wlovani istoriis Semdeg qarTuli erovnuli 
saxelmwifos aRdgenisa da formirebis safuZveli gaxda. 

ელდარ ბუბულაშვილი – თემა: საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის 
როლი ქართული სახელმწიფოებრივი იდეის გადარჩენისა და საქართველოს 
სახელმწიფოს აღდგენის საქმეში (მე-19 - მე-20 ს-ის დასაწყისი) (I-II პერიოდი) 

მიმდინარე წელს გათვალისწინებული იყო საკითხის შესახებ არსებული  

ბიბლიოგრაფიის შედგენა  და ისტორიოგრაფიული ნაშრომების გაცნობა, საარქივო 

წერილობითი წყაროების მოძიება  და მისი სისტემატიზაცია. 

დაიწერა პროექტის ნარკვევი: „საქართველოს ეკლესიის საკითხი რუსეთ–

საქართველოს შორის  XVIII საუკუნის 80–90–იანი წლებში გაფორმებულ 
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ხელშეკრულებებში (1783 წლის გეორგიევსკის ტრაქტატი, მეფე გიორგი მე-12-ის 

სათხოვარი პუნქტები და სხვა).“ 

ნაშრომში ახლებურად გაშუქებულია, თუ რა ადგილი ეკავა XVIII საუკუნის მეორე 

ნახევრის რუსეთ-საქართველოს შორის არსებულ დიპლომატიურ ურთიერთობებში 

საქართველოს ეკლესიის საკითხს. წერილობითი წყაროების მოშველიებით 

აღნიშნულია, რომ 1783 წელს გეორგიევსკის ტრაქტატის მეერვე მუხლით 

საგრძნობლად ილახებოდა საქართველოს ეკლესიის უფლებები. აგრეთვე 

აღნიშნულია, რომ ამ აქტით რუსეთის ხელისუფლება თანდათან ამზადებდა ნიადაგს 

იმისათვის, რომ საქართველოს ეკლესიის სამისიონერო საქმიანობა კავკასიაში მისი 

კონტროლით განხორციელებულიყო. 

საქართველოს ეკლესიის საკითხმა აგრეთვე სათანადო ასახვა ჰპოვა მეფე გიორგი 

მეთორმეტეს მიერ რუსეთისადმი წარდგენილ სათხოვარ პუნქტებში. 

ნიკოლოზ ჯავახიშვილი – თემა: საქართველოს სახელმწიფოებრივი სიმბოლიკა 
(უძველესი დროიდან დღემდე) (I-II პერიოდი) 

mimdinare wels momzadda qveTema: `saqarTvelos liTonis fulis 
niSnebis (monetebis) istoria uZvelesi droidan XV saukunemde.~ wliuri 
Tema Sedgeba Sesavlis, gamoyenebuli literaturis siisa da Semdegi 
Tavebisagan: 

1. kolxuri TeTri (Cvens welTaRricxvamde VI-III saukuneebi); 
2. kolxeTis samoneto bazari elinistur xanaSi (Cvens welTaRricx-

vamde IV-I saukuneebi); 
3. iberiis samefos samoneto bazari (Cvens welTaRricxvamde III sau-

kunidan _ Cveni welTaRricxviT IV saukunemde); 
4. pirveli qarTulwarweriani monetebi (IV-VII saukuneebi); 
5. erTiani qarTuli monarqia da qarTul-bizantiuri monetebi (X-XI 

saukeneebi); 
6. spilenZis monetebis epoqa saqarTveloSi (XII saukune); 
7. vercxlis fulis krizisis dasasruli. monRoluri saokupacio 

seriebi da kirmaneuli TeTri (XIII saukune); 
8. saqarTvelos mefe giorgi V brwyinvale da “giorgauli TeTri” 

(XIV saukune). 

გია გელაშვილი – თემა: საქართველოს სამეფო-სამთავროები მე-18 ს.-ის მეორე 
ნახევარსა და მე-19 ს-ში; მათი სახელმწიფოებრივი სტატუსის, პოლიტიკური 
ორიენტაციისა და საგარეო ურთიერთობების საკითხები. აღნიშნული პრობლემის 
შესახებ არსებული ქართული, რუსული და ევროპული წყაროები (I-II პერიოდი) 

mimdinare wels moZiebuli da Seswavlili iqna Temis Sesaxeb 
arsebuli literatura da sxva masalebi (rukebi, cxrilebi, diagramebi). 
momzadda qveTema: `qarTl-kaxeTis saxelmwifoebrivi mowyoba XVIII 
saukunis II naxevarSi (germanuli wyaroebis mixedviT)~.  

XVIII s-is meore naxevris qarTl-kaxeTis istoriis Sesaswavlad 
germanulenovan wyaroTagan Cven ZiriTadad gvaqvs ori avtoris cnobebi _ 
ruseTis mecnierebaTa akademiis namdvili wevri iohan anton 
giuldenStedti (1745-1781) da iakob rainegsi (1744-1793).  

giuldenStedts peterburgis saimperatoro akademiis mier dagegmili 
eqspediciidan (1768-1774) wilad xvda Crdilo kavkasiisa da saqarTvelos 
Seswavla. aq is imyofeboda 1771 wlis seqtembridan 1772 wlis 
oqtombramde. am mxareTa SeswavlisTvis misi `mogzauroba~ (gamoica or 
tomad 1787-91 wlebSi akad. palasis mier), aris kapitaluri naSromi, 
romlis msgavsi manamde arc rusul da arc dasavleT-evropul 
kavkasiismcodneobiT literaturaSi ar iyo.  
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rac Seexeba rainegss, man konstantinopolSi yofnisas gaicno erekle 
II-is despani mirza gurgena enakolofaSvili, romelic SeuTanxmda mas 
saqarTveloSi Casvlis Taobaze. aq is didi pativiT miiRo ereklem 1778 
wlis ivlisSi da darCa 1781 wlis agvistomde. meored graf g.potiomkinis 
davalebiT imyofeboda 1782 wlis oqtombridan 1783 wlis ivnisamde. 
mesamed TbilisSi is axlda pavle potiomkins 1784 wlis seqtemberSi. 
rainegsis mier datovebuli masalebi gamoica aseve misi sikvdilis Semdeg 
or nawilad 1796 da 1797 wlebSi Srederis mier _`kavkasiis sayovelTao 
istoriul-topografiuli aRwera~.  

am mogzaurTa cnobebi, romlebic moicaven ara marto sakuTari 
TvaliT danaxulsa da piradad gancdilis aRweras, aramed TviT mefis 
(romlis keTilganwyobiT, TanadgomiTa da mfarvelobiT sargeblobdnen) 
da karis didmoxeleTa mier miwodebul informaciebs, warmoadgenen 
umniSvnelovanes pirvelwyaros am periodis qarTl-kaxeTis cxovrebis 
yovelmxrivi SeswavlisTvis; iqneba es politikuri istoria, orientaciis 
sakiTxi, sagareo urTierTobebi, ekonomikuri da socialuri viTareba, 
eTnografia, bunebaTmcodneoba da sxva.   

ლელა მიქიაშვილი – თემა: საქართველოს სამეფო-სამთავროები მე-18 ს-ის მეორე 
ნახევარსა და მე-19 ს-ში; მათი სახელმწიფოებრივი სტატუსის, პოლიტიკური 
ორიენტაციისა და საგარეო ურთიერთობების საკითხები. აღნიშნული პრობლემის 
შესახებ არსებული ქართული, რუსული და ევროპული წყაროები (I-II პერიოდი) 

wliur TemaSi, romelic zemoxsenebuli Temis qveTemaa: `qarTl-kaxeTis 
samefos urTierToba kavkasiis saxanoebTan (daRestnis, SuSis, yarabaRis, 
erevnis da sxva qarTuli da rusuli wyaroebis mixedviT),~ gadmocemulia 
proeqtis dasaxulis gegmiT  gaTvaliswinebuli samuSaos pirveli etapi:  
epoqis zogadi mimoxilva da sakiTxis istoriografia. vaxtang VI-is 
mmarTvelobis periodSi momwifebuli gegma erTiani samefos aRdgenis 
Sesaxeb da Teimuraz II da erekle II moRvaweoba am mimarTulebiT; 
amierkavkasiaSi hegemonobisaTvis brZolis mimdinareoba da Sedegebi 
qarTl-kaxeTis samefosa da a/k saxanoebs Soris; saqarTvelos 
saxelmwifoebrivi statusis aRdgena-ganmtkicebisaTvis gatarebuli 
RonisZiebebi da sakanonmdeblo Zeglebi, reformatoruli proeqtebi; 
ruseTSi organizebuli elCobebis misia; rusuli oficialuri 
istoriografiis warmomadgenelTa naSromebis zogadi Sefaseba. 

ხათუნა ქოქრაშვილი –  თემა: რუსული მმართველობა საქართველოში (მე-19- მე-20 
საუკუნეებში) (I-II პერიოდი) 

mimdinare wels Sesrulda qveTema: `rusuli mmarTvelobis damyareba 
aRmosavleT saqarTveloSi XIX saukunis I meoTxedSi.~ 

Temis Sesaxeb mopovebul da damuSavebul samecniero literaturaze, 
wyaroebsa da dokumentebze dayrdnobiT, ganxilulia ruseTis imperiis 
mier qarTl-kaxeTis samefos gauqmeba da rusuli mmarTvelobis sistemis 
damyareba aRmosavleT saqarTveloSi XIX saukunis dasawyisSi. 
gansakuTrebuli yuradReba eTmoba qarTl-kaxeTis mefis giorgi XII-is 
saTxovari punqtebis, pavle I-isa da aleqsandre I-is manifestebis, 
ruseTis saxelmwifo sabWoSi saqarTvelos sakiTxis ganxilvas ,qarTl-
kaxeTis marTvis Sesaxeb 1801 wlis 12 seqtembris debulebis analizs, 
asaxulia rusuli mmarTvelobis sistemis SemoReba: ,,saqarTvelos 
uzenaesi marTvelobis~ Seqmna, qveynis administraciul-politikuri 
dayofa rusuli mmarTvelobis Sedegebi misi damyarebis pirvel wlebSi. 

ლოლა სარალიძე – თემა: საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის 
საკითხი საერთაშორისო კონფერენციებსა და ქართულ ემიგრანტულ წრეებში (I-II 
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პერიოდი) 
ZiriTadi Temis farglebSi, mimdinare wels moxda arsebuli 

bibliografiis Sedgena da istoriografiuli naSromebis gacnoba, 
saarqivo werilobiTi wyaroebis moZieba da misi sistematizacia. 

Sesrulda qveTema: `qarTuli politikuri emigraciis brZola 
saxelmwifoebriobis aRdgenisaTvis, saqarTvelos demokratiuli 
respublikis gasabWoebis Semdeg (1921-1923 ww.).~ 

naSromSi ganxilulia sakiTxis istoriografia, levilis da harvardis 
dokumentebidan gamovlenili fondebis masalebi, aseve, emigraciuli 
literatura da emigraciuli presis masalebi, saqarTvelos Sinagan 
saqmeTa saministros, uSiSroebis arqivSi daculi masalebi, rasac 
naSromi efuZneba. aRniSnulia, rom ruseTis bolSevikurma xelisuflebam 
TurqebTan TanamSromlobis Sedegad, osmaleTs gadasca saqarTvelos da 
somxeTis miwebi, jer 1921 wlis 16 martis ruseT-osmaleTis 
xelSekrulebiT da Semdeg, 1921 wlis 13 oqtombers, amierkavkasiis 
respublikebs, yarsSi daadebines xelSekruleba osmaleTTan, riTac 
daamtkicebines moskovis xelSekrulebis muxlebi. osmaleTis sakuTrebad 
acnobines maT sakuTari miwebi: yarsis, artaanis, arTvinis olqebi 
mTlianad da baTumis olqis nawili, riTac am respublikebis arsebobas 
safuZveli Seuryies. rusma bolSevikebma mxolod ramdenime Tve Seinaxes 
saqarTvelos fiqtiuri damoukidebloba. imave, 1921 wels, ruseTis 
komunisturi partiis centraluri komitetis brZanebiT, gaauqmes is da 
somxeT-azerbaijanTan erTad, erT federaciaSi SeuerTes ruseTis, 
ukrainis da Turqestanis respublikebs. es momxdara qarTveli 
komunistebis TanxmobiT. maSin qarTvel komunistebs surdaT, rom 
saqarTvelo calke Sesuliyo kavSirSi da ara amierkavkasiis federaciis 
saxiT. ruseTis xelisuflebis winadadebebisa da brZanebis mowinaaRmdege 
yvela qarTveli komunisti Tanamdebobebidan gadaayenes da ruseTSi 
gadaasaxles. naSromSi vrclad aris ganxiluli saqarTvelos okupaciis 
Semdeg, erovnuli mTavrobis mier saqarTvelodan wasvlis istoria, 
aRniSnulia, rom demokratiuli respublikis mTavrobas aranair 
kapitulaciaze xeli ar mouweria, rac SemdegSi, 1991 wlis 9 aprils, 
saqarTvelos damoukideblobis aRdgenis safuZveli gaxda. naSromSi 
xazgasmulia, rom sazRvargareT, qarTuli politikuri emigraciis 
brZolas didi mniSvneloba hqonda komunisturi reJimis pirobebSi myofi 
saqarTvelos sakiTxis gasacnobad. 

მზია ტყავაშვილი – თემა: საქართველო  რუსეთის აღმოსავლურ და კავკასიურ 
ომებში (მე-18- მე-19 სს.); ისტორიული ტერიტორიების დაბრუნების საკითხი (I-II 
პერიოდი) 

mimdinare wels, I periodSi moxda sakiTxis Sesaxeb arsebuli 
bibliografiis Sedgena da istoriografiuli naSromebis gacnoba, 
saarqivo werilobiTi wyaroebis (qarTul, rusul da ucxour) moZieba da 
misi sistematizacia. 

II periodSi ki, Seiqmna naSromi (qveTema): `ruseTis samxreTis laSqroba 
(1722 w.) da misi Sedegebi qarTuli saxelmwifos Semdgom ganviTarebaze; 
ruseT-osmaleTis omebi (1736-1739; 1768-1774 ww) da misi Sedegebi (quCuk-
kainarjis zavis pirobebi).~ 

naSromSi ganxiluli da gaanalizebulia: 1722 wlis ivlis-seqtemberSi 
mowyobili samxreTis e.w. `nizovois~ laSqroba, romelsac TviT petre I 
edga saTaveSi; 1736-39 wlebSi wlebSi mimdinare ruseT-osmaleTis omi, 
romelSic ruseTi miznad isaxavda Sav zRvaze gasvlas da yirimis 
saxanos ganeitralebas; 1768-1774 wlebis ruseT-osmaleTis omi; 1774 
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welsruseTsa da osmaleTs Soris quCuk-kainarjis zavis dadebis 
pirobebi da saqarTvelos kavSiri zemoT CamoTvlil movlenebTan. 

ირინე არაბიძე – თემა: საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია  1917 წლიდან 
დღემდე, მისი სახელმწიფოებრივ-ეროვნული მისია (I-II პერიოდი) 

mimdinare wels moxda Temis Sesaxeb arsebuli bibliografiis Sedgena 
da istoriografiuli naSromebis gacnoba, saarqivo werilobiTi 
wyaroebis moZieba-sistematizacia. Temis farglebSi Seiqmna naSromi: 
`saqarTvelos eklesiis erovnul-saxelmwifoebrivi misia 1917-1918 
wlebSi,~ romelSic ganxilulia 1917 wlis 12 (25) marts, eklesiis 
gauqmebuli avtokefaliis aRdgenis gamocxadeba; saqarTvelos eklesiis 
iurisdiqciis aRdgena afxazeTSi; avtokefaliisaTvis brZola erovnuli 
TavisuflebisaTvis brZolis Semadgeneli nawili iyo ; Tu rogor 
ibrZodnen politikosebi da politikuri partiebi eklesiis avtokefaliis 
ganxorcielebisaTvis brZolaSi. ruseTis droebiTma mTavrobam ruseTis 
saxelmwifos erTianobis SenarCunebis mizniT, aRdgenili avtokefalia 
mxolod erovnuli niSniT daamtkica. saqarTvelos eklesiis uflebebis 
srulad aRdgenas droebiT mTavrobasTan erTad, mravali dabrkoleba 
Seuqmna ruseTis wm. sinodma. maT winaaRmdeg warmoebuli yoveldRiuri 
brZolis  miuxedavad, eklesia gamudmebiT fiqrobda mimdinare politikur 
procesebze, qveynis ekonomikur mdgomareobaze. samRvdeloeba cdilobda 
saxelmwifos mowyobis urTules saqmeSi Tavisi wvlili Seetana da 
sazogadoebis sxva wevrebs ar CamorCenoda. 

eklesiis avtokefaliis aRdgenam istoriuli roli Seasrula 
saxelmwifoebriobis aRdgenis saqmeSi, erovnuli cnobierebis 
gaRrmavebaSi. 

ნატო სონღულაშვილი – თემა: 1990 წლის 28 ოქტომბრის მრავალპარტიული, 
დემოკრატიული არჩევნები, საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა (I-II 
პერიოდი) 
wliuri naSromi (qveTema): `erovnul-ganmaTavisuflebeli moZraobis 

procesi saqarTveloSi XX saukunis 40-80-ian wlebSi~. naSromSi 
Seswavlilia erovnul-ganmaTavisuflebeli moZraobis mniSvneloba da 
roli konkretul qronologiur monakveTSi. ganxilulia rogor 
aRiqmeboda erovnuli ideis mniSvneloba qarTuli sazogadoebis 
cnobierebaSi da ra datvirTva gaaCnda aRniSnul moZraobas ideologiuri 
kuTxiT. 
Temis Sesaqmnelad, I periodSi moZiebuli da damuSavebuli iqna saWiro 

wyaroebi, literatura da sxva masalebi (rukebi, cxrilebi, diagramebi). 

შორენა მურუსიძე – თემა: რუსეთის მიერ დამოუკიდებელი საქრთველოს ანექსია 
და ოკუპაცია, ქართველი ხალხის ბრძოლა დამოუკიდებელი სახელმწიფოს 
აღდგენისათვის (1921-1924 წწ.) (I-II პერიოდი) 

მიმდინარე წელს შესრულდა ქვეთემა: „რუსეთის მიერ დამოუკიდებელი 

საქართველოს ოკუპაცია და სახელმწიფო ინსტიტუტების ნგრევა),“ მოხდა საკითხის 

შესახებ არსებული  ბიბლიოგრაფიის შედგენა  და ისტორიოგრაფიული ნაშრომების 

გაცნობა, საარქივო წერილობითი წყაროების მოძიება  და მისი სისტემატიზაცია. 

წლიური თემა ეხება საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ოკუპაციის 

საკითხს, კერძოდ რა წინაპირობები ჰქონდა საქართველოს ოკუპაციას, ჰქონდა თუ 

არა ქვეყანას საერთაშორისო მხარდაჭერის იმედი, რა ღონისძიებებს ატარებდა 

იმდროინდელი მთავრობა მოპოვებული სუვერენიტეტის შენარჩუნების მიზნით 

ქვეყნის შგნით (სამხედრო რეფორმის სახით) და ქვეყნის გარეთ (ევროპული 

სახელმწიფოებისგან დახმარების მისაღებად), როგორ ცდილობდა რაბჭოთა რუსეთი 
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ერთი მხრივ ეთნიკური უმცირესობების წაქეზებით და მეორე მხრივ შიდა 

არეულობების პროვოცირებით ხელისუფლების შეცვლას საქართველოში, როგორ 

განხორციელდა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ოკუპაცია და რატომ 

ვერ შეძლო ქვეყანამ დამოუკიდებლობის შენარჩუნება.  

ჯონი კვიციანი – თემა: პოსტსაბჭოური მოდერნიზაცია საქართველოში და ქვეყნის 
სახელმწიფოებრივი მოწყობის პრობლემა (I-II პერიოდი) 

მიმდინარე წელს მოხდა თემასთან დაკავშირებული მასალების, დოკუმენტებისა 

და ლიტერატურის შეგროვება, გაცნობა და სისტემატიზაცია. შეიქმნა ნარკვევი, 

რომელიც აღნიშნული ხუთწლიანი თემის ნაწილია: „საბჭოთა სახელმწიფოებრიობის 

კრიზისი 80-ან  წლების ბოლოს და ავტონომიების საკითხი საქართველოში. 

ეთნოპოლიტიკური კონფლიქტები აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონში.“ 

თემის ანალიზის პროცესში ნაჩვენებია აფხაზთა ეთნიკურობის ფაქტორის როლი 

ქართული სახელმწიფოებრიობის მოწყობის პროცესებში. 
თეიმურაზ ჯოჯუა – თემა: სამცხის სამთავრო XIII-XVI საუკუნეებში (პოლიტიკური 

სტატუსი, სუვერენიტეტი, ტერიტორია, საზღვრები, მმართველობის სისტემა, 
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული მოწყობა,  ქალაქები, რელიგიური  ცენტრები, 
მოსახლეობა, სოციალური სისტემა, სამართალი, საშინაო და საგარეო პოლიტიკა, 
სამონეტო ემისია) (I-II პერიოდი) 

mimdinare wlis I periodSi, moZiebuli iqna sakvlev TemasTan 
dakavSirebuli qarTuli, osmaluri, sparsuli, somxuri, berZnuli da 
laTinuri werilobiTi wyaroebi. moxda maTi Tavmoyra, klasifikacia da 
sistematizacia, agreTve, sakvlevi Temis Sesaxeb arsebuli samecniero 
literaturis damuSaveba; II periodSi, sakvlevi Temis I qveTavis `samcxis 
samTavro _ naxevraddamoukidebeli saxelmwifoebrivi erTeuli ilxanTa 
yaenisa da aRmosavleT saqarTvelos mefis daqvemdebarebaSi (1260-iani ww. 
_ 1310-iani ww.)~ I nawili daiwera, ris Sedegadac: 1. samecniero 
mimoqcevaSi Semovida mravalrcxovani anderZ-minawerebi, epigrafikuli 
Zeglebi da sxva, romlebic arasodes yofila gamoqveynebuli; 2. 
gamovlinda aqamde srulebiT ucnobi istoriuli faqtebi da movlenebi; 3. 
warmoCinda istoriuli procesebi, romelTa Sesaxeb samecniero 
sazogadoebas bundovani da winaaRmdegobrivi warmodgena hqonda; 4. 
dazustda winamorbed mkvlevarTa mier gamoTqmuli mosazrebebi; da sxv. 
gamovlenili da samecniero mimoqcevaSi Semotanili werilobiTi 

Zeglebidan, pirvel rigSi, aRsaniSnavia xelnawerTa erovnul centrSi 
daculi XI saukunis homiletikur-hagiografiuli krebulisaTvis (S-1276) 
darTuli vrceli mxedruli minaweri, romelic uZvirfases cnobebs 
gvawvdis samcxis samTavros XV saukunis istoriis Sesaxeb. kerZod, 
dRemde samecniero literaturaSi damkvidrebuli iyo mosazreba, rom 
samcxis mTavrebTan _ jayelebTan dapirispirebulma taos erisTavebma _ 
fanaskertelebma XV saukunis II naxevarSi samxreT-dasavleT saqarTvelo 
datoves da qarTlSi gadasaxldnen, yofili taos saerisTavos teritoria 
ki jayelebma daikaves. zemoT naxsenebi homiletikur-hagiografiuli 
krebulis (S-1276) axladgamovlenili minaweris Seswavlam aCvena, rom 
samcxis mTavrebis mier yofili taos saerisTavos teritoriis 
SemoerTebis procesi sakmaod gansxvavebuli da bevrad ufro rTuli 
saxiT warimarTa: fanaskertelebis gadasaxlebis Semdeg taos 
saerisTavos CrdiloeTi nawili namdvilad jayelebma daikaves, Tumca 
saerisTavos samxreTi nawili, ufro zustad ki, xaxulis Temi, ay-yoinlus 
Turqmanuli saxelmwifosadmi daqvemdebarebul qalaq erzinkaSi 
(erzinjanSi) gabatonebulma axiaTa islamurma savaWro-religiurma 
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ordenma miitaca. garkveuli periodis Semdeg fanaskertelTa yofilma 
vasalebma, taoelma feodalma wmedisZeebma axiaTa ordenisagan xaxulis 
Temi `iSovnes~, sofel xaxulSi dasaxldnen da wmedisZe-xaxularTa gvari 
miiRes. samcxis mTavrebma Seqmnili viTareba moxerxebulad gamoiyenes, 
maT wmedisZe-xaxularebs oSkis taZari gadasces da am gziT, erTi mxriv, 
wmedisZe-xaxularebi aqcies sakuTar vasalebad, xolo, meore mxriv, 
yofili taos saerisTavos samxreT nawilze Tavisi iurisdiqcia 
gaavrceles. 
samecniero mimoqcevaSi Semotanili werilobiTi Zeglebidan, agreTve, 

aRsaniSnavia xelnawerTa erovnul centrSi daculi XV saukunis 
marxvanisaTvis (H-375a) darTuli vrceli mxedruli minaweri, romelic 
uZvirfases cnobebs gvawvdis samcxis samTavros XVI saukunis I naxevris 
istoriis Sesaxeb. dRemde samecniero literaturaSi myarad iyo 
damkvidrebuli mosazreba, rom samcxis mTavarma – jayelebma XV saukunis 
II naxevarSi samxreT-dasavleT saqarTvelodan sabolood gandevnes taos 
erisTavebi _ fanaskertelebi da samudamod gaauqmes taos saerisTavo, 
romelic am regionSi moqmedi, saqarTvelos samefo karisadmi 
daqvemdebarebuli ukanaskneli samxedro-administraciuli erTeuli iyo. 
zemoT naxsenebi marxvanis (H-375a) axladgamovlenili minaweris Seswavlam 
aCvena, rom aRniSnuli mosazreba martebuli ar aris da taos saerisTavo 
XV saukunis II naxevarSi samudamod ar gauqmebula: 1535-1536 wlebSi 
dasavleT saqarTvelos mefe bagrat III-em samcxis samTavro dapyro da am 
teritoriaze samefo xelisuflebisaTvis damaxasiaTebeli mmarTvelobis 
institutebi SemoiRo, pirvel rigSi ki, jayelebis mier gauqmebuli taos 
saerisTavo aRadgina. mefe bagrat III-em taos erisTavis Tanamdeboba 
Zlier da gavlenian adgilobriv feodals giorgi kavkasiZes uboZa. 
axladaRdgenilma taos saerisTavom, daaxloebiT, 10 weli iarseba. 1545 
wels, osmalebma mefe bagrat III samxreT-dasavleT saqarTvelodan 
gandevnes, samcxis samTavro aRadgines da xelisufleba kvlav jayelebs 
gadasces. jayelebma mefe bagrat III-is mier SemoRebuli mmarTvelobis 

institutebi moSales da taos saerisTavo amjerad, ukve samudamod 
gaauqmes. 

მიმდინარე წელს ჩატარებული კვლევების შედეგები წარდგენილი იქნა 

სამეცნიერო კონფერენციებსა და სიმპოზიუმებზე. სამეცნიერო სტატიების ნაწილი 

დაიბეჭდა სხვადასხვა პერიოდულ გამოცემებში, ნაწილი კი, გადაცემულია 

დასაბეჭდად.  
3 პროექტის ფარგლებში მომზადდა სამეცნიერო ნაშრომები; ამასთანავე, პროექტის 

თემატური ნაწილები თანამშრომლების მიერ წარდგენილ იქნა სამეცნიერო 

კონფერენციებზე, ნაწილი გადაცემულია დასაბეჭდად სხვადასხვა პერიოდულ 

გამოცემებში.  

ქვეპროგრამა 1: ტრადიციული ანთროპოეკოლოგიური კულტურა და 

თანამრედროვეობა. 

თემა – პალეოანთროპოლოგიური კვლევის ეკოლოგიური ასპექტები (ლ. ბითაძე, 

შ. ლალიაშვილი);  

ძირითადი შედეგები: მტკვარ-არაქსის კულტურის (ადრე ბრინჯაოს ხანა) 

გავრცელების დროს ხდება გლობალური დათბობა. მოსახლეობა გამოირჩევა 

პოლიმორფიზმით, ჭარბობენ დოლიქოკრანები. ფიზიოლოგიური სტრესის 

მარკერებიდან  აღინიშნება: ჰიპეროსტოზები (თხემზე და კეფაზე), იშვიათია 

Cribra orbitalia (ანემიის, რკინის დეფიციტის, მწვავე ინფექციების მაჩვენებელი), 



 15 

ჭობარეთის (1615 მ. ზღვის დონიდან) კლიმატი თბილი და ნოტიო იყო. 

იზრდებოდა ცაცხვი, მუხა, რცხილა, ძელქვა, ჭარბობდნენ წიწვოვნები.  ხარობდა 

ვაზი, კაკალი, თხილი, მოჰყავდათ ხორბლი, ქერი, შვრია, ფეტვი. იკვეთება მიწის  

ნაკელით განაყოფიერების ნიშნები. კვების რაციონი შერეულ ხასიათს ატარებდა, 

ცხოველური საკვების მეტი ხვედრითი წილით.  კვების რაციონში არ ჩანს 

სოციალური, ასაკობრივი და სქესობრივი განსხვავება. მაღალმთიანეთის თბილი 

კლიმატი, ნოყიერი ნიადაგი, მცენარეულობა, ჰიდროგრაფიული ქსელი ხელს 

უწყობდა  მიწათმოქმედების  და მესაქონლეობის განვითარებას ამიტომ მტკვარ-

არაქსის კულტურამ ჰპოვა ფართო გავრცელება და სხვადასხვა ეკოლოგიური   

ნიშის დაკავება. მოსახლების სიცოცხლის საშუალო ასაკი მაღალია (საშუალოდ 

35,8). 

თემა – ბიოგეოგრაფიული გარემო და უძველესი ადამიანის ცხოვრების წესი 
დასავლეთ საქართველოში (არქეოლოგიური მასალების მიხედვით) (დ. ჭითანავა). 

საკვლევი ეპოქა მოიცავს პერიოდს ძველი ქვის ხანიდან ადრერკინის ხანამდე 

ნაშრომში ეპოქალურად წარმოდგენილია ბიოგეოგრაფიული გარემოს მიმართება  

ადამიანის ცხოვრების წესთან, ნაჩვენებია ცხოვრების წესის თავისებურებები და 

მისი განმსაზღვრელი ძირითადი ფაქტორები. ბიოგეოგრაფიული გარემო 

მნიშვნელოვან, მაგრამ არაერთადერთ, როლს თამაშობდა ადამიანის ცხოვრების 

წესის ჩამო-ყალიბებაში.  კოლხეთის სპეციფიკურ გარემოში (ჭაობიანი ნიადაგი) 

ძვ. წ. III ათასწლეულიდან II საუკუნემდე  ვრცელდება დასახლების თავისებური 

სისტემა – ხელოვნური და ბუნებრივი ბორცვ–სამოსახლოები (,,დიხა–გუძუბა). 

ასეთ დასახლებათა სიხშირე და  „დიხა-გუძუბას“ ფართობი მიუთითებს 

იმდროინდელი კოლხეთის მოსახლეობის მრავალრიცხოვნებაზე.  ნაჩვენებია 

როგორც დასახლების ტოპოგრაფიის, ისე დასახლების მორფოლოგიის ძირითადი 

თავისებურებები.  

თემა – აფხაზეთის და აფხაზეთიდან  იძულებით გადაადგილებული  
მოსახლეობის, ქართლისა და ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით 

გადაადგილებული  მოსახლეობის ანთროპოეკოლოგიური კულტურა. ქვეთემები: 
ბუნებასთან ადამიანის ადაპტაციის ხალხური ტრადიციები (ლ. ნებიერიძე), 

ადამიანი და სოციალური გარემო  (ნ. ჩირგაძე), ადამიანი და ხალხური 

რელიგიური სისტემა  (ნ. მინდაძე). 

ძირითადი შედეგები: იძულებით  გადაადგილებულ მისახლეობას სოფლის 

მსგავს  დასახლებებში, მოჰყავთ ხილი და ბოსტნეული. ამზადებენ ტრადიციულ 

შესანახ პროდუქციას (ჩირი, საწებლები, აჯიკა, ჩურჩხელა და სხვ.). ქალაქის 

პირობებში იგივე პროდუქტი მზადდება ნაყიდი ნედლეულისგან. კვების 

რაციონში, განსაკუთრებით სადღესასწაულო დღეებში ჭარბობს ტრადიციული 

კერძები.   

შენარჩუნებულია ტრადიციული პატრიარქალური ოჯახის ფორმა, ინოვაციური 

სახეცვლილებებით, მამაკაცი სოციალურ სისტემაში უფრო მნიშვნელოვან 

ფიგურად აღიქმება,  ვიდრე ქალი, მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად ოჯახს 

შენახვაც კი  ქალებს უხდებათ. შედარებით კონსერვატულია სოციალური 

დაცვის ხალხური ტრადიციები. 

 ხალხური რელიგიური დღესასწაულების აღნიშვნის  ტრადიცია 

(სახლთანგელოზობა და სხვ.) ქრება.  ძირითადად აღინიშნება ქრიდსტიანული 

დღესასწაულები (აღდგომა, შობა...) და ახალი წელი. რელიგიური კალენდარი 
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(დღესასწაულები, მარხვები, უქმეები) მეტნაკლებად აწესრიგებს  დევნილი 

მოსახლეობის შრომა-დასვენების სისტემას. რელიგიური გააზრება უდევს 

საფუძვლად  სოლიდარობის ხალხურ ტრადიციებს, რომელთაგან ნაწილი კვლავ 

ფუნქციონირებს.   ხალხური ტრადიციები ეხმარება იძულებით 

გადაადგილებულ მოოსახლეობას ახალ გარემოსთან ადაპტირებასა და 

იდენტობის შენარჩუნებაში. 

 პრაქტიკული რეკომენდაციები:  

1. გაიხსნას ტრადიციული პროდუქტის დამამზადებელი მცირე საწარმოები - 

(სოფლის ტიპის დასახლებებში,  კვების ობიექტები (ტრადიციული 

სამზარეულოთი) - ქალაქში, დევნილთა დასახლებებში. პროდუქციის გასაღებას 

პერიოდულად ჰქონდეს საქველმოქმედო აქციის ფორმა, რაც  რამდენადმე 

შეუმსუბუქებს დევნილ მოსახლეობას მატერიალურ გასაჭირს და ხელს შეუწვობს 

ჩვენი საზოგადოების საქველმოქმედო კულტურის ამაღლებას. 

2. ტელევიზიის რომელიმე არხზე მოეწყოს გადაცემათა სერია დევნილთა 

მონაწილეობით. ისაუბრონ თავიანთ ცხოვრებაზე, ტრადიციებზე, გასაჭირზე...  

ასეთი გადაცემები ხელს შეუწყობს დევნილი მოსახლეობის მძიმე 

ფსიქოლოგიური მდგომარეობის  შემსუბუქებას და ფართო საზოგადოების 

დაინტერესებას მათი ყოფით და პრობლემებით. 

ქვეპროგრამა 2: მოდერნიზაციის პროცესების გავლენა ქართველებსა და  

საქართველოში მცხოვრებ სხვა ეთნოკულტურულ ჯგუფთა ტრადიციულ 

კულტურაზე, მათ შორის მიმდინარე  ინტეგრაციულ  პროცესებზე. 

თემა – სომხების განსახლებისა და დასახლების ფორმები ქვემო ქართლსა და სამცხე–
ჯავახეთში  (ლ. ჯანიაშვილი).  

ძირითადი შედეგები: სამცხე–ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში კომპაქტური სომხური 

დასახლებების გაჩენა ძირითადად მე–19 საუკუნის რუსული იმპერიული 

პოლიტიკის შედეგია. მესხეთის სომხურ სოფლებში  გვიანობამდე  ფიქსირდებოდა 

პატრონიმიული განსახლება, უბნები – ნათესაობით დაკავშირებული ოჯახების 

საკუთრებაში მყოფი  რამდენიმე ერდოიან-გვირგვინიანი საცხოვრებელი და 

სამეურნეო კომპლექსი (გლხატუნ, გოღიატუნ).  ქვემო ქართლში პატრომიული 

განსახლება შედარებით ნაკლებად  შემოინახა.  ეთნიკური იერსახე ჰქონდა 

შენარჩუნებული საცხოვრებლის საკულტო დანიშნულების ელემენტებს. ქვემო 

ქართლისა და სამცხე–ჯავახეთის ყველა ეთნიკურ ჯგუფში საცხოვრებელი და 

სამეურნეო ნაგებობების უნიფიკაცია//მოდერნიზაციის პროცესი გასული საუკუნის 

30–იან წლებში დაიწყო. 

თემა – აზერბაიჯანელთა განსახლებისა და დასახლების ფორმები შიდა და ქვემო 
ქართლის რეგიონების მიხედვით  (ხ. ოისელიანი). 

ძირითადი შედეგები: თურქულენოვანი მოსახლეობის (აზერბაიჯანელების 

წინაპრების) ინფილტრაცია აღმ. საქართველოში გვიანი შუა საუკუნეებიდან 

გააქტიურდა. ამ კონტიგენტეზე მკვეთრი გავლენა მოახდინა  ადგილობრივმა 

ეთნიკურმა გარემომ. ქართლის თურქულენოვანი მოსახლეობა ბინადარ ცხოვრებაზე 

გადავიდა,  შეიცვალა მეურნეობის სახე, დასახლების ფორმა და საცხოვრებელი. 

მესაქონლეობასთან ერთად, განვითარდა მიწათმოქმედება. მომთაბარე–ნომადური 

ტიპის მეცხოველეობას ჩაენაცვლა მთაბარული და ბარული მეცხოველეობა. ქვემო 

ქართლის მუსლიმთა შორის მე-19 ს-სა და მე-20 საუკუნის დამდეგს გავრცელებული  

დარბაზული ტიპის საცხოვრებლის ინტენსიური მოდიფიკაცია ქართლის 

აზერბაიჯანულ მოსახლეობაში მე–20 საუკუნის შუა ხანებში  დაიწყო. 
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თემა – აფხაზეთის მოსახლეობის ეთნიკური სურათის ისტორიული საფუძვლები და 
განვითარების დინამიკა; მოჰაჯირობის როლი აფხაზეთის ეთნიკური სურათის 
ჩამოყალიბებაში (გ. მამარდაშვილი). 

ძირითადი შედეგები: ქართული და უცხოური წყაროების, ტოპონიმიკური, 

ონომასტიკური და ანთროპონიმული მასალის მიხედვით, მე–16–17 სს–ში 

ცენტრალური და სამხრეთ აღმოსავლეთ აფხაზეთის მოსახლეობა ქართველური იყო.  

აფხაზურ-ადიღეური გვარების, ტომების მოძრაობას ჩრდილოკავკასიიდნ სამხრეთის, 

დღევანდელი აფხაზეთის მიმართულებით ნათლად გვაჩვენებს თვით აფხაზური 

ლეგენდები, მითები და  გადმოცემები აფხაზურ გვართა წარმომავლობების შესახებ. 

აფხაზეთის ტერიტორიის ეთნოდემოგრაფიული სურათის ინტერპრეტაცია  

ქართველი, რუსი და აფხაზი მეცნიერების მიერ   განსხვავებულია  ხშირად 

ტენდენციური და პოლიტიკურ მიზნებს ემსახურება. 

თემა – საქართველოში  მცხოვრები ქისტების  ანთროპოლოგიური  ანალიზი (ვლ. 

ასლანიშვილი). 

ძირითადი შედეგები: ანთროპოლოგიური მონაცემებით, საქართველოში მცხოვრები 

ქისტური ჯგუფი მთლიანობაში არ მიეკუთვნება  კავკასიონური ვარიანტისათვის 

ტიპურს, მიუხედავად იმისა, რომ საუკუნეთა მანძილზე კავკასიონის ვარიანტში 

შემავალ, ჩრდილო კავკასიის მაღალ მთაში განფენილ ჩეჩენ-ინგუშთა გვერდით 

ცხოვრობდა და ურთიერთობდა. პანკისელი (ჯო-ყოლო, დუისი, ბირკიანი) ქისტების 

გამოკვლეული ჯგუფი შედის კუდაროულსა და წინააზიურ ანთროპოლოგიურ 

ტიპებში. საქართველოში მცხოვრები ქისტების გამოკვლეული ჯგუფი შედის 

კუდაროულსა და წინააზიურ ანთროპოლოგიურ ტიპებში.  

ქვეპროგრამა 3: რელიგიური პრაქტიკის ტრანსფორმაციის პროცესები 

საქართველოში (სივრცისა და დროის კატეგორიები ტრადიციულ კულტურაში. 

თემა – საკრალური სივრცე და საზღვრები შინასა და გარეს დაპირისპირების 
კონტექსტში  (ქ. ალავერდაშვილი). 

ძირითადი შედეგები: ხალხური წარმოდგენით, კულტურის კუთვნილი 

სივრციდან – შინადან, ბუნების, ქაოსის აუთვისებელ სივრცეში – გარეში 

გადასვლისას ყალიბდება  სასაზღვრო, გადასვლის ზონები. არსებობს შესაბამისი 

ზონები დროში, მაგ., ასაკობრივ ჯგუფებს შორს (გარდამავალი ასაკი). ყოფაში 

სასაზღვრო ზონების გადალახვა გარკვეულ საფრთხეებთან არის ასოცირებული, 

ამიტომ ამ ცნებებთან მთელი რიგი რწმენა-წარმოდგენები და რიტუალებია 

დაკავშირებული. 

თემა – რელიგიური პრაქტიკის ტრანსფორმაციის  პროცესები დალის მხარეში 
(კოდორის ხეობა, ზემო აფხაზეთი)  (რ.  გუჯეჯიანი). 

ძირითადი შედეგები: გამოვლენილია დალის მხარის მოსახლეობის რელიგიური 

კალენდარი. დადგენილია, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის სამეურნეო 

საქმიანობა, ბუნებითსარგებლობის წესები ემპირიულ ეკოლოგიურ ცოდნას 

ემყარებოდა, ეკოლოგიურ ბალანს იცავდა, რაც არაშვიათად რელიგიური წეს-

ჩვეულების სახით იყო წარმოდგენილი. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ 

დევნილი მოსახლეობის დიდ ნაწილში ჯერ კიდევ ცოცხალია 

ურთიერთდახმარების ტრადიციები, ზოგიერთი რელიგიური დღესასწაულის 

(გიორგობის, მირქმის, ლამპრობის..) აღნიშვნის ტრადიციული რიტუალები და 

სხვა. 

თემა – რელიგიურობის ფორმები დევნილ მოსახლეობაში  (ქ. ხუციშვილი). 

ძირითადი შედეგები: ცხინვალიდან და ახალგორიდან დევნილ მოსახლეობაში, 
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როგორც მთელ საქართველოში, შეინიშნება რელიგიურობის ზრდა 

(განსაკუთრებით ახალგაზრდებში) ყველა პარამეტრით: ადამიანის რელიგიურ 

პრაქტიკაში ჩართვის ხარისხით (რიტუალური განზომილებით), 

ექსპერიმეტალურით, იდეოლოგიურით, გარემოებითით და ინტელექტუალურით. 

აღწერილი და დადგენილია  რელიგიურობის გამოხატვის ფორმები: 

ინდივიდუალური (ლოცვა, პირადი სალოცავი სივრცე, შესაწირავები) და 

საზოგადოებრივი (ლოცვა, სალოცავთან შესრულებული რიტუალები, ჯგუფური 

შესაწირავები), წარმოსახვითი საზოგადოებების კავშირი წარმოსახვით 

ადგილებთან, მათი კონსტრუირების მოთხოვნილება, რელიგიურობის 

გამოვლინების კორელაცია იდენტობასთან. 

თემა – ტრადიციული საკულტო ობიექტები და მართლმადიდებელი ეკლესია 
(საკითხის ისტორი ) (ნ.  ღამბაშიძე). 

ძირითადი შედეგები: საქართველოში XII ს-დან, განხსაკუთრებით XV, XVII, XVIII 

საუკუნეებში იკვეთება საეკლესიო წესებისა და ნორმების დარღვევასთან 

დაკავშირებული პრობლემები, რომლის აღმოფხვრასაც (ქადაგებით, ჯარიმით, 

ფიზიკური სასჯელით..) მიზნად ისახავს საეკლესიო კრებები. ქრისტიანობის 

აღმდგენი კომისიის მოღვაწეობის დროს ხალხურ ქრისტიანობასა და 

ოფიციალურ ეკლესიას შორის  ურთიერთობა მწვავდება. სასულიერო პირების 

ნაწილი ებრძვის  ხალხურ სარწმუნოებას, ნაწილი კი შემწყნარებლობას იჩენს 

მისადმი. საბჭოთა პერიოდში ხელისუფლების მთავარი სამიზნე ოფიციალური 

რელიგია აღმოჩნდა,  ხალხურ სარწმუნოებას  მეტად მიეკერა წარმართობის 

იარლიყი და მისი შესწავლაც ამ კუთხით გახდა შესაძლებელი 

ქვეპროგრამა 4: ქართული ეთნიკური კულტურა კავკასიის ხალხთა ეთნიკურ 

კულტურებთან მიმართებაში (ურთიერთშედარებითი ასპექტი). 

თემა – ქართველთა და ჩრდილოკავკასიელთა ეთნიკური ურთიერთობის 
პრობლემები (ისტორია და თანამედროვეობა) (რ. თოფჩიშვილი).  

ძირითადი შედეგები: ქართველთა და ჩრდილო კავკასიელთა ეთნიკური 

ურთიერთობას მრავალსაუკუნოვანი ტრადიცია გააჩნდა. ეს ურთიერთობა ხან 

მშვიდობიანი იყო და ხანაც მტრული. ამავე დროს, ხდებოდა ქართულ ეთნოსში 

ჩრდილოეთ კავკასიელი ხალხების სხვადასხვა ჯგუფების მიგრაცია-შემოღწევა. 

იშვიათი არ იყო ქართველთა ჩრდილოეთით მიგრაცია.  

თემა – ქართველების და ჩრდილოკავკასიელების მატერიალური კულტურა (ს. 

ოქრუაშვილი). 

ძირითადი შედეგები: კავკასიის მოსახლეობის მატერიალური კულტურა, 

მოიცავს როგორც მსგავს, ისე განსხვავებულ ელემენტებს. მგავსება ძირითადად, 

შეინიშნება  ჩრდილო კავკასიელებისა  და  ქართველ მთიელთა მატერიალურ 

კულტურას შორის, რაც გეოგრაფიული ფაქტორით იყო განპირობებული. 

თემა – ქართველთა და ჩრდილოეკავკასიელი ხალხების სოციალური 
ურთიერთობები (ნ. ჯალაბაძე). 

ძირითადი შედეგები: ქართველ და ჩრდილოეკავკასიელ ეთნოსებს, გარკვეული 

გამონაკლისების გარდა, მთელი რიგი სოციალური ინსტიტუტები განსხვავებული 

ჰქონდათ, რის მიზეზად მოგვაჩნია ჩრდილოკავკასიელებისაგან განსხვავებით, 

ქართველების, ხანგრძლივი სახელმწიფოებრივი ტრადიცია და განსხვავებული 

რელიგია. 

თემა – ქართველებისა და ჩრდილოკავკასიელი ხალხების სულიერი კულტურა (ი. 
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კვაშილავა).  

ძირითადი შედეგები:  ქართველმა და ჩრდილოეთ კავკასიელმა ხალხმა 

განსხვავებული სულიერი კულტურა შექმნა, რაც განსხვავებული რელიგიური 

მრწამსით იყო განპირობებული   სულიერი კულტურის საერთო ნიშნები 

მხოლოდ ქართველ მთიელებსა და ჩრდილოკავკასიელ მთიელებს შორის 

დადასტურდა, რაც ძირითადად მეზობლურმა ურთიერთობებმა განაპირობა. 
4 proeqtis mizani aris qarTuli istoriuli azrovnebis istoriis 

Seswavla garkveul qronologiur monakveTSi, anu faqtobriv, Cven 
vswavlobT qarTuli istoriografiis mravalsaukunovani ganviTarebis 
gzas.Aam ukanasknel termins ki viyenebT istoriuli codnis dagrovebis 
da istoriuli mecnierebis Camoyalibebis istoriis azriT. 
bunebrivia, vidre uSualod dasmuli sakiTxis kvlevas SevudgebodiT, 

Cvens winaSe dadga erT umTavres kiTxvaze pasuxis gacemis aucilebloba: 
ra aris am mxriv gakeTebuli qarTul saistorio mecnierebaSi? Mmeore 
kiTxvaa: rogor unda warimarTos kvleva, rom dargSi arsebul 
Tanamedrove moTxovnebs vupasuxoT? 
proeqtis momzadebis procesSi Cven, cxadia, CavatareT winaswari Zieba 

am kiTxvebidan pirvelze pasuxebis gasacemad da sakiTxze arsebuli 
gamokvlevebis erTgvari sistematizebac movaxdineT. Aam Ziebebis Sedegad 
CvenTvis safiqrebeli gaxda ramdenime garemoeba: erTi is, rom qarTul 
sinamdvileSi sakiTxze arsebuli gamokvlevebi xarisxobrivad sxvadasxva 
donisaa. Tanamedrove mecnierebis moTxovnilebebTan maTi Sesatyvisobac  
sxvadasxvagvaria; amasTan istoriuli naSromebis saerTo raodenobaSi 
istoriografiuli naSromebis procentuli wili, savaraudod, SedarebiT 
mcirea. amasTan, ganmazogadebeli naSromi qarTuli istoriuli azris 
istoriis Sesaxeb, iseTi, romelic moicavda misi ganviTarebis xangrZliv 
monakveTs, ar arsebobs. 
magram es iyo arsebuli masalis zedapiruli Seswavlis Sedegebi, 

romelic sakmarisi iyo proeqtis aqtualobis saCveneblad. 
proeqtiT gaTvaliswinebuli samuSaos CatarebisaTvis ki, cxadia, saWiro 

gaxda sakiTxis kvlevis detaluri istoriis warmodgena. Ees 
mizanSewonilia, jer erTi, imisaTvis, rom movaxdinoT kvlevis amocanebis 
ufro mkafio da niansirebuli formulireba da, meore, raTa SevqmnaT 
saTanado foni Cvens mier miRebuli Sedegebis warmosaCenad,  
amisaTvis, Cven gvWirdeba agreTve istoriografiis dargSi Tanamedrove 

dasavluri gamocdilebis gaTvaliswineba. swored, aRniSnulidan 
gamomdinare mimdinare wels daigegma ori saxis samuSaos Catareba: 
qarTuli istoriografiis kvlevis istoriis faqtebis moZieba; Sesabamis 
sferoSi dasavluri samecniero gamocdilebis sistematizeba. 
 proeqtis monawileTa Soris samuSaoebi gadanawilda am ori kiTxvis 

Sesabamisad, amasTan, radgan qarTul sinamdvileSi hagiografiuli Janris 
Txzulebebi xSirad ganixileba, rogorc Zeglebi, romlebic emsaxureba 
istoriul reprezentacias, specialuri yuradReba davuTmeT am Janris 
kvlevas saqarTveloSi da dasavleTSi; aseve, meTvramete saukunis 
istoriografiis kvleva Tanamedrove etapze calke gamovyaviT. es saukune 
imiT aris gansakuTrebuli, rom modernuli qarTveli eris konsolidebis 
pirveli niSnebi swored am dros ikveTeba. Amisi erT-erTi gamoxatuleba 
axali istoriografiuli narativia da am narativis Sefasebisadmi 
Tanamdrove specialistTa damokidebuleba mosalodnelia, rom 
mravlismetyveli aRmoCndeba saerTo suraTis warmosaCenad. 
mimdinare wels, proeqtis monawileebma Seasrules Temebi:  
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1. qarTuli samecniero periodikis (xelnawerTa institutis moambis, 
mravalTavis, qarTuli wyaroTmcodneobis) analizi istoriuli azris 
Seswavlis TvalsazrisiT;  

Seswavlili iqna dasaxelebuli perioduli gamocemebis yvela  nomeri, 
romelic moicavs ramdenime aTeul toms. maT Soris gamoiyo statiebi, 
romlebic Seicavs istoriografiuli refleqsias. ikveTeba Semdegi 
tendencia: istoriuli azris istoriisadmi miZRvnili naSromebi am 
gamocemebSi  aris mcire.   
2. istoriografiis dargSi dasavluri samecniero literaturis analizi; 

შესრულდა ისტორიოგრაფიული მიმოხილვა ინგლისურ ენაზე გამოცემული 

ზოგიერთი იმ ნაშრომის, რომლებიც შუა საუკუნეების ისტორიოგრაფიას და 

ისტორიულ აზროვნებას შეეხება. ძირითადი ნაშრომი იყო 2003 წელს გამოცემული 

კრებული „ისტორიოგრაფია შუა საუკუნეებში“ (470 გვ.) აგრეთვე,  ცალკეული 

სტატიები და ნარკვევები, რომლებიც შუა საუკუნეების სომხურ, სელჩუკურ, 

ოსმალურ საისტორი მწერლობას ეხება. 
aRniSnuli Tema aseve moicavda istoriuli azrisa da istoriuli 

mecnierebis ganviTarebis Seswavlas germaniaSi, safrangeTSi, did 
britaneTsa da amerikis SeerTebul StatebSi. garda amisa, es farTo 
kvleva gulisxmobda dasavleTis istoriuli azris istoriaSi  
mniSvnelovani istorikosebis, Teoriebis da tradiciebis Seswavlas, 
romelic saTaves bibliuri xanidan iRebs da Cvens dromde modis.  
frangul, inglisur da rusul enebze damuSavebuli literaturis didi 

nawili dRemde ucnobia qarTvel mecnierTaTvis da am anotaciebis 
saSualebiT Semodis samecniero mimoqcevaSi. am literaturaSi 
gansakuTrebiT unda gamoiyos Semdegi naSromebi: 1. `istoriis keTeba. 
axali problemebi.~ Jak le gofisa da pier noras redaqciiT. parizi. 1974; 
2. `istoriis keTeba. axali midgomebi. Jak le gofisa da pier noras 
redaqciiT.~ parizi. 1974; 3. `istoriis keTeba. axali sakiTxebi.~ Jak le 
gofisa da pier noras redaqciiT. parizi. 1974 (samive wigni frangul 
enaze); 4. g. Dokua, `istoriuli azris istoria.~ 1991. (frangul enaze); 5. 
tarif xalidi, `arabuli istoriuli azri klasikur periodSi~, 1996 
(inglisur enaze); 6. `Tanamgzavri dasavleTis istoriuli azris 
istoriaSi~, redaqtorebi: loid krameri da sara maza, 2006; 7. m. a. Senkao, 
`mentalobebis Seswavla “analebis” frangul skolaSi~, Jurn.: 
sazogadoeba. garemo. ganviTareba (Terra Humana), #1, 2009 (rusul enaze); 
8. piter seza, tom mortoni, `istoriuli azris eqvsi koncefcia~, 
monreali. 2013 (frangul enaze); 9. o. e. terexovi, `XIX-XX ss-is 
dasavleTis istoriuli azri da istoriuli mecniereba~, 2006 (rusul 
enaze) da sxv. 
3. qarTuli istoriuli azris kvleva XIX s-is da XX s-is pirveli 

oceulis qarTul istoriografiaSi; 
სამუშაო მიზნად ისახავს გამოავლინოს XIX საუკუნის ქართველი ისტორიკოსების 

მოსაზრებები, დაკვირვებები თუ შენიშვნები შუა საუკუნეების ისტორიული აზრის 

ამა თუ იმ ასპექტის შესახებ. ამ მიზნით მოძიებული და შესწავლილი იქნა: დავით 

ბაგრატიონის, ბაგრატ ბაგრატიონის, იოანე ბაგრატიონის, თეიმურაზ ბაგრატიონის, 

პლატონ იოსელიანის, სულხან ბარათაშვილის, დიმიტრი ბაქრაძის, თედო 

ჟორდანიას, მოსე ჯანაშვილის, ალექსანდრე  ხახანაშვილის, ექვთიმე თაყაიშვილის, 

სარგის კაკაბაძისა და სერგი გიორგაძის (მხედველობაშია ბოლო ხუთი მკვლევრის 

მოღვაწეობის ადრეული პერიოდი - XX საუკუნის პირველი ოცეული)  ნაშრომები. 

აღმოჩნდა, რომ  მათ ნააზრევში პროექტისთვის საინტერესო თემატიკას 
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მოსალოდნელზე უფრო მოკრძალებული ადგილი უჭირავს. შესაბამისად, 

ჩატარებული მუშაობის შედეგიც მოცულობის, თვალსაზრისით, მოკრძალებულია, 

თუმცა შედეგად შეიძლება ჩაითვალოს, რომ XIX საუკუნისა და  XX საუკუნის 

პირველი ოცეული წლების ისტორიოგრაფიის ინტერესი შუა საუკუნეების ქართული 

ისტორიული აზრის მიმართ უმნიშვნელოა (ამ სფეროშიც პირველი სერიოზული 

გამოკვლევა ივ. ჯავახიშვილს ეკუთვნის).  
4. qarTuli samecniero periodikis (analebis) analizi istoriuli azris 

Seswavlis TvalsazrisiT; 
მოძიებული და შესწავლილი იქნა დასახელებული პერიოდული გამოცემის ყველა 

ნომერი. ,,ანალებში’’ისტორიოგრაფიული კვლევები ეხება ან რომელიმე 

თანამედროვე ისტორიკოსის შემოქმედების ზედაპირულ განხილვას, ან ,,ქართლის 

ცხოვრების’’ ანალიზს, რომელშიც ძირითადად, ჰერმენევტიკულ ან ატრიბუციულ 

საკითხებზეა ყურადღება გამახვილებული. ეს სტატიები არ ეხება ძეგლის 

კონცეპტუალურ განხილვას, ისეთი პრობლემების გაანალიზებას, როგორიცაა 

ავტორის თვითცნობიერება, ისტორიის წერის ტრადიცია, თხზულებების 

სტრუქტურული და ჟანრობრივი კუთვნილება, მისი სოციალური შეკვეთა. ანუ 

თანამედროვე ქართველი ისტორიკოსები არ იხილავენ მედიევალურ ქართულ 

ისტორიოგრაფიას, როგორც ისტორიული აზროვნების ტიპს, არამედ 
,,ქართლისცხოვრების’’ მხოლოდ ჰერმენევტიკული ანალიზით იფარგლებიან. 
5. qarTuli samecniero  da samecniero-popularuli periodikis 

(amiranis, mnaTobis) analizi istoriuli azris Seswavlis 
TvalsazrisiT; 

Seswavlili iqna dasaxelebuli perioduli gamocemebis yvela  nomeri, 
romelic moicavs ramdenime aTeul toms.  
istoriaze adreuli saukuneebidanve sxvadasxva warmodgenebi 

Camoyalibda, ramac xeli Seuwyo istoriuli mimdinareobebis 
Camoyalibebas. naSromSi mimoxilulia literatura, kerZod statiebi 
Jurnal `mnaTobsa~ da `amiranSi~, romlebmac xeli Seuwyo am sakiTxze 
muSaobas. 
6. qarTuli samecniero periodikis (saqarTvelos mecnierebaTa akdemiis 

macne) analizi istoriuli azris Seswavlis TvalsazrisiT. 
Seswavlili iqna dasaxelebuli perioduli gamocemis yvela  nomeri, 

romelic moicavs ramdenime aTeul toms da daდginda, rom გვაქვს 

კონკრეტული ავტორების შემოქმედებისადმი მიძღვნილი ისტორიოგრაფიული 

კვლევები. კონკრეტული ისტორიული პრობლემისადმი მიძღვნილი 

ისტორიოგრაფიული გამოკვლევები. ქრონოლოგიური მონაკვეთის მიხედვით 

სისტემატიზებული ტექსტებისადმი მიძღვნილი ისტორიოგრაფიული კვლევები. 

ქართული საბჭოთა ისტორიოგრაფიის კრიტიკული გააზრების ცდები. შუა 

საუკუნეების წყაროების, "მოქცევაი ქართლისაის" და "ქართლის ცხოვრების" 

შესწავლისადმი მიძღვნილი ისტორიოგრაფიული და წყაროთმცოდნეობითი 

გამოკვლევები. 
marTalia, am wlis ganmavlobaSi ar momxdara absoluturad yvela 

SesaZlo wyaros (am SemTxvevaSi wyarod ganixileba specialuri 
literatura) damuSaveba, magram Seswavlili masala im odenobisaa, rom 
erTobliobaSi qmnis reprezentatul bazas Cveni daskvnebisaTvis.  
miRebuli daskvnebi ki ori saxisaa: 
1. ufro zogadi xasiaTis, romlebic uSualo pasuxs warmoadgens Cven 

mier kvlevis dasawyisSi dasmul kiTxvebze; 
2. ufro viwro xasiaTis, romelTac garda imisa, rom am ZiriTadi 
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kiTxvebis gasaazreblad didi daxmarebis gaweva SeuZliaT, aqvT 
damoukidebeli samecniero interesic Sesabamisi epoqis sazogadoebriv 
percefciebze dasakvirveblad.  
umTavresi zogadi daskvnebi Semdegia:  
a) qarTul sinamdvileSi XIX saukunidan mokidebuli dRemde qarTuli 

saistorio mecnierebaSi istoriuli azris istoriis, dargis 
konceptualizaciisadmi miZRvnili gamokvlevebis wili sagrZnoblad 
mcirea sakuTri istoriul an, Tundac, wyaroTmcodneobiTi 
gamokvlevebTan SedarebiT. qarTuli saistorio azri aSkarad naklebad 
afiqsirebs istoriografiul problematikas. 
b) qarTuli istoriuli azris kvlevis istoria mniSvnelovan sxvaobas 

aCvenebs Sesabamis dargSi arsebul dasavlur gamocdilebasTan. qarTuli 
SemTxveva SedarebiT mwiria faqtebiT da identificirebuli problemaTa 
speqtric SedarebiT viwroa.A 
aRniSnul daskvnebs safuZvels uqmnis monawileTa mier Seswavlili 

mravalricxovani qarTulenovani samecniero da samecniero-popularuli 
periodikis, monografiuli gamokvlevebis da sxva masalis, agreTve, 
ucxoenovani masalis analizi. Ees daskvnebi gvexmareba proeqtis 
muSaobis momdevno wlebis problematika gamokveToT meti sizustiT. 
qarTul istoriul wyaroTa Soris mniSvnelovani adgili ukavia 

hagiografias. es Zeglebi farTod gamoiyeneba istoriuli reprezentaciis 
dros. ivane javaxiSvilma es Janri miiCnia istoriuli mwerlobis Janrad 
da istoriuli azris ganviTarebis aRsawerad gamoiyena. aRniSnuli 
Tvalsazrisi bevri mkvlevris mxardaWeras poulobs dRes. amitom 
hagiografiis Taviseburebebis kvlevac iyo Cveni mravalaspeqtiani kvlevis 
erT-erTi fokusi. 
proeqtis ganxorcielebaSi monawileobs iv. javaxiSvilis saxelobis 

Tsu-s sami doqtoranti, romelTac daamuSaves Temebi: 1. hagiografiuli 
Janris Txzulebebis Seswavla saqarTveloSi da sazRvargareT; 2. 
istoriografiuli profilis kvlevebi ivane javaxiSvilis saxelobis 

Tbilisis saxelmwifo universitetis SromebSi; 3. XVIII saukunis qarTuli 
saistorio mwerloba da misi konceptualuri gaazrebani (axali qarTlis 
cxovreba da aRwera samefosa saqarTvelosa magaliTze). 
yvela es Sedegi, erTi mxriv, proeqtiT gaTvaliswinebuli kvlevis 

mosamzadebeli samuSaoa, meore mxriv, esaa saqarTvelos istoriisaTvis 
metad saintereso faqtebis dadgenis cdebi. 

 
I. 3. saxelmwifo grantiT (rusTavelis fondi) dafinansebuli  

samecniero-kvleviTi proeqtebi 
 

# proeqtis dasaxe-
leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

 
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

okupirebuli 
axalgoris 
raioni da 
qarTul-osuri 
urTierTobebis 
dinamika 

SoTa rusTavelis 
erovnuli 

samecniero fondi 

naTia jalabaZe lavrenti 
janiaSvili 
medea burduli 
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dargi: eTnologia 
mimarTuleba: 
saqarTvelos 
eTnologia, 
fsiqologia 

dasrulebuli proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 
(qarTul enaze) 

პროექტი შეისწავლის ქართულ-ოსური ურთიერთობის დინამიკას ოკუპირებულ 

ახალგორის რაიონთან  მიმართებაში. ის წარმოადგენს ეთნოლოგიურ  და ფსიქოლოგიურ 

მეცნიერებათა მიჯნაზე 2 წლის განმავლობში განხორციელებულ კვლევას. გამოკვლევა  

ძირითადად ეყრდნობა ეთნოგრაფიულ  მასალებს რომელიც მოპოვებულ იქნა როგორც 

ახალგორიდან დევნილი მოსახლეობის, ასევე  დღესდღეობით    ახალგორში მცხოვრები 

კონტინგენტისგან.  ასევე, დამუშავდა სამეცნიერო ლიტერატურა, საარქივო,  მედია და 

ინტერნეტ-მონაცემები ქართულ–ოსური იტორიული ურთიერთობების, ეთნოდემოგრა-

ფიული და ეთნო–მიგრაციული პროცესების შესახებ. 

საველე  მუშაობისათვის  მომზადდა  საერთო კითხვარი  და ფსიქოლოგიური ხასიათის 

ანკეტა-კითხვარი. საველე  მასალის მოძიება  მოხდა უშუალო დაკვირვების ღია,  

ჩაღრმავებული ინტერვიუს და პირისპირ გამოკითხვის მეთოდებით. სულ ოთხივე 

საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა 7 მივლინება, აქედან 3 ახალგორიდან დევნილთა 

კომპაქტური  დასახლების ადგილებში (წეროვანი, წილკანი, ფრეზეთი) და 4 ახალგორის 

რაიონში. საველე  მუშაობა  მიზნად  ისახავდა გამოგვერკვია,  ოკუპაციის შემდგომი  

ცვლილებები  რაიონის  ეთნიკურ, სოციალურ, ეკონომიკურ და კულტურულ 

ინფრასტრუქტურაში, ქართული და ოსური მოსახლეობის ტრადიციული ურთიერთობის   

ტრანსფორმაციის თავისებურებანი, საზოგადოების რეალური მდგომარეობა ომის 

შემდგომ პერიოდში,  თუ როგორია ინტერკულტურული კომუნიკაცია დღეს, როგორი 

დამოკიდებულებაა,  ერთი  მხრივ, საქართველოსა და მეორე  მხრივ, ოსების,  რუსების და 

რუსეთის მიმართ დევნილთა  ჯგუფებში, როგორია მათი მოლოდინი და მომავლის 

პერსპექტივები, მათი ფსიქოლოგიური განწყობები,  სოციალური დისტანცია  და 

სოციალური ქცევის თავისებურებები.  

პროექტის მონაწილეების მიერ დიქტოფონზე  ჩაწერილ იქნა სულ 345 ინტერვიუ, 

აქედან დევნილთა დასახლებებში 240, ხოლო ახალგორის მოსახლეობისაგან 105. 

ინტერვიუები გაიშიფრა და გააანალიზდა. 

ძირითადი მონაწილეების მიერ პროექტის  ფარგლებში  გამოქვეყნდა 3 სტატია (მ. 

ბურდული, ლ. ჯანიაშვილი), საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღო ორმა 

თანამშრომელმა (ნ. ჯალაბაძე,ლ. ჯანიაშვილი), მ. ბურდულმა მონაწილეობა მიიღო 3 

ადგილობრივ სამეცნიერო კონფერენციაში და ერთ სემინარში, ადგილობრივ სამეცნიერო 

კონფერენციის სრულ მოხსენებათა კრებულებში  გამოქვეყნდა მ.ბურდულის 2  შრომა, 

გამოსაქვეყნებლად გადაცემულია 4 სტატია  (ნ.ჯალაბაძე,ლ.ჯანიაშვილი, მ.ბურდული), 

მოეწყო მგვალი-მაგიდა დისკუსია – პროექტის მიმდინარეობის   შედეგების გაცნობა 

ისტორიკოს-ეთნოლოგთა და  საზოგადოების  წარმომადგენელთათვის, გამოსაცემად 

მომზადდა მონოგრაფია – “ოკუპირებული ახალგორის რაიონი და ქართულ-ოსური 

ურთიერთობის  დინამიკა”.  

 კვლევის შედეგად  შესაძლებელი გახდა რაიონში ახალგორის ოკუპაციის შემდეგ  

არსებული რეალური ვითარების წარმოჩენა. გამოვლინდა  ქართველთა და ოსთა  

ურთიერთდამოკიდებულების სპეციფიკა და ის ცვლილებები, რაც ამ ხალხთა  

ტრადიციულმა ურთიერთობებმა განიცადა  აღნიშნულ პერიოდში და, რაც, შესაბამისად,  
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პირობითი საზღვრის  ორივე მხარეს ინტერკულტურული  კომუნიკაციის  პერსპექტივას  

განაპირობებს. გამოიკვეთა ინტერეთნიკური სტაბილური და დაბალანსებული 

ურთიერთობების  მარეგულირებელი  ასპექტები,  ინტერკულტურული კავშირების 
როლი  ამ ჯგუფებს შორის მშვიდობიანი ურთიერთობის შენარჩუნების საქმეში. 

კვლევის შედეგები  მნიშვნელოვანია, როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული 

თვალსაზრისით. რათა შემუშავდეს ქართველი მოსახლეობის ოკუპირებულ 

ტერიტორიაზე დამაგრების და ოსურ-ქართული პოზიტიური ურთიერთობის 

განვითარების მართებული სტრატეგია, სწორად განისაზღვროს  ქართულ-ოსური 

ეთნიკური სეგმენტების დაახლოების მექანიზმები და შეიქმნას თეორიული ბაზა 

ჯგუფთაშორისი ლოიალობის პოლიტიკის ჩამოსაყალიბებლად. პროექტის შედეგების  

გათვალისწინება საშუალებას მისცემს როგორც თეორეტიკოსებს, ისე პრაქტიკოსებს 

მათზე დაყრდნობით შემუშავდეს ქვეყნის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სამომავლო 

სტრატეგია. 

პროექტის შედეგად შეკრებილ იქნა მნიშვნელოვანი ეთნოგრაფიული მასალა, რომლის 

საფუძველზედაც  დაიწერა მონოგრაფია. 

პროექტი წარმოადგენს კროსკულტურულ კვლევას, რომელიც ეფუძნება   

ეთნოლოგიური და ფსიქოლოგიური მეცნიერების ძირითად პრინციპებსა და 

მეთოდოლოგიას. ამდენად ის ორივე სამეცნიერო მიმართულებისათვის მნიშვნელოვანია. 

ეს არის მეცნიერული თვალსაზრისით, ოკუპირებულ  რაიონში არსებული ვითარების 

კომპლექსურად  შესწავლის პირველი მცდელობა, რაც კონფლიქტური სიტუაციის 

ანალიზის, პრევენციისა და პროგნოზირების მიმართულებით  მონაცემთა  ბაზის შექმნის 

შესაძლებლობას მოგვცემს. ახალგორში  არსებული ვითარების  მეცნიერული შესწავლა  

წვლილს შეიტანს  არა მარტო ეთნოსთაშორისი  ურთიერთობის მორეგულირების 

საქმეში, არამედ მნიშვნელოვანი იქნება აგრეთვე ეთნოკონფლიქტის თეორიის 

განვითრებისთვის. 

I. 4. 

# 

proeqtis dasaxe-
leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 saqarTvelo-
ruseTis 
urTierToba 
XVIII-XXI 
saukuneebSi 
(samecniero 
literaturisa da 
dokumentebis 
mixedviT) 
dargi: istoria 
mimarTuleba: 
axali da uaxlesi 
istoria, 
istoriografia 

SoTa rusTavelis 
erovnuli 

samecniero fondi 

dodo WumburiZe vaJa kiknaZe 
lola saraliZe 
xaTuna 
qoqraSvili 

gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 
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proeqtis farglebSi farglebSi mecnier-SemsrulebelTa jgufma Seasrula 
III periodis gegmiT gaTvaliswinebuli samuSaoebi: 

dodo WumburiZem mesame etapze warmoadgina naSromi _ `ruseTis 
ekonomikuri da demografiuli politika saqarTveloSi~. naSromi Sedgeba 
ori Tavisa da ramdenime paragrafisagan, aseve, XIX saukunis saqarTvelos 
socialur-ekonomikuri da demografiuli viTarebis amsaxveli istorio-
grafiuli literaturis mimoxilvisa da wyaroebisagan.  

igi wakiTxuli iqna Tsu iv. javaxiSvilis istoriisa da eTnologiis 
institutis samecniero konferenciaze da dasabeWdad gadaeca samecniero 
krebulis _ `axali da uaxlesi istoriis sakiTxebi~ _ redaqcias momdevno 
(me-15) nomerSi gamosaqveyneblad.  `axali da uaxlesi istoriis sakiTxebis~ 
me-14 nomerSi daibeWda statia _ `ruseTis liberal-demokrati aristokratia 
saqarTvelosa da kavkasiis Sesaxeb~. sagranto proeqtiT gaTvaliswinebul 
problemaze muSaobisas miRebuli kvlevis Sedegebis prezentacia moxda 
sainstituto seminarze.  

vaJa kiknaZem mesame etapze warmoadgina naSromi _ `saqarTvelos eklesia 
XIX saukunis II naxevarSi~. naSromSi arsebuli literaturis da saarqivo 
monacemebis safuZvelze, aisaxa saqarTvelos eklesiis istoria XIX s. II 
naxevarSi. manve gamoaqveyna statiebi goris saswavlo universitetis 
samecniero krebulsa da `axali da uaxlesi istoriis sakiTxebSi~, #1 (14). 

xaTuna qoqraSvilma III etapze warmoadgina naSromi _ `rusuli 
mmarTveloba saqarTveloSi XIX saukunis II naxevarSi~, romelSic 
Seswavlilia da warmodgenili Sesabamisi Temis amsaxveli samecniero 
literatura da dokumentebi.  narkvevSi saubaria 30-iani wlebis saxelmwifo 
mmaTvelobis reorganizaciaze. samecniero krebulSi _ `axali da uaxlesi 
istoriis skiTxebi~, #1 (14) daibeWda qoqraSvilis `ramdenime dokumenti 
erovnuli moZraobis istoriisaTvis (1802 wlis politikuri gamosvla 
kaxeTSi)~. amave krebulis meore (me-15) nomerSi ibeWdeba x. qoqraSvilis mier 
sagranto proeqtis III etapisaTvis mopovebuli wyaroebi.  

lola saraliZem III etapze warmoadgina samecniero naSromi _ `sabWoTa 
saokupacio reJimis politikuri da ekonomikuri sistema; 20-30-iani wlebis 
represiebi saqarTveloSi~. mkvlevaris warmodgenil masalaSi Sesulia 
problemaze Seqmnili samecniero statia, istoriografia da dokumenturi 
masalebi.  

oTxive avtoris mier Sekrebili, damuSavebuli da axali koncefciiTaa 
warmodgenili samecniero literatura da wyaroebi. sagranto proeqtSi 
monawile mkvlevarTa mier III periodSi dasaxuli amocanebi Sesrulda da 
safuZveli Caeyara momdevno periodebSi Casatarebel samecniero-kvleviT 
samuSaos.  

 proeqtis dasaxe-
leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

2 Seuswavleli 
saarqivo masalebi 
da aRmosavleT 
saqarTvelos 
mTianeTis 
tradiciuli 
kultura 
(eTnologiuri 

SoTa rusTavelis 
erovnuli 

samecniero fondi 

nino RambaSiZe qeTevan 
alaverdaSvili 
nana zazanaSvili 
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Ziebani) 
dargi: eTnologia 
mimarTuleba: 
saqarTvelos 
eTnologia 
gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 

praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 
sagranto proeqtiT gaTvaliswinebul sakiTxTan dakavSirebiT, mimdinare 

wels, misi Seswavlis pirvel etapze: 1. moviZieT saWiro samecniero 
literatura da SevadgineT bibliografia; 2. moviZieT dasamuSavebeli 
grafikuli masala (xevi, 40 erTeuli). moxda am masalis klasifikacia, 
sistematizacia da aRwera winaswar SemuSavebuli parametrebis mixedviT. 
Seiqmna moZiebuli da aRwerili masalis monacemTa banki. 3.  anazomebi (xevi, 
40 erTeuli) fotografirebis gziT, gadatanili iqna cifrul matareblebze. 

 
II. 1. publikaciebi: 
a) saqarTveloSi 

monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 vaxtang goilaZe Aandria 
pirvelwodebulis 

misioneruli 
moRvaweoba 
aRmosavleT 

SavizRvispireTSi 

Tbilisi, 
saqarTvelos 

sapatriarqos gam. 

140 

2 roland 
TofCiSvili 

afxazur-adiReuri 
eTnikuri 
erTobebis 
eTnogenezis 

Sesaxeb 

Tbilisi, 
universali 

100 

3 roland 
TofCiSvili 

svaneTi da 
svaneTis mkvidrni: 

gvarebi da 
eTnoistoriuli 

narkvevi 

Tbilisi, 
universali 

268 

4 naTia jalabaZe, 
lavrenti 

janiaSvili,  
medea burduli, 

ekaterine 
fircxalava, 

lali 
mRebriSvili 

ოკუპირებული 

ახალგორის რაიონი 

და ქართულ-ოსური 

ურთიერთობის 

დინამიკა 
 

Tbilisi, 
jeoprinti 

232 

anotaciebi qarTul enaze 

1 Ggairkva: “qrsites erT-erTi mociqulis andria pirvelwodebulis 
“mimosvlasa’’ da “cxovrebaSi’’ arsebuli is cnobebi, romlebSic 
aRmosavleT SavizRvispireTSi andria mociqulis misioneruli 
moRvaweobaa aRwerili, istoriuli realobis amsaxvelni arian. dadginda 
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“mimosvlaSi’’ dasaxelebuli “qveyana svildiais’’ (igive zemo sugdebis) 
adgilmdebareoba.Ggairkva vin igulisxmebian amave TxzulebebSi 
dasaxelebuli “gorsinebis’’, “susebis’’, “fustelebis’’ saxelis qveS. 
gaxsnilia Zvel qarTul wyaroebSi afxazeTis erTi nawili ratom 
iwodeba “queyana ovseTisad’’, “sosangeTs’’ sof. awyurTan saerTo rom 
araferi ara aqvs. 

2 monografia eZRvneba afxazur-adiReuri eTnikuri erTobebis 
eTnogenezis problemas. saistorio wyaroebisa da eTnografiuli 
monacemebis safuZvelze miRebulia daskvna, rom protoafxazur-adiReuri 
tomebi _ meotebi _ cxovrobdnen CrdiloTiT: azovispireTSi, Savi zRvis 
Crdilo-aRmosavleT monakveTsa da donis qvemo dinebaze. protoafxazur-
adiReuri tomebis samxreTiT wamoweva xdeboda aRmosavleTidan 
momTabare iranuli tomebis migraciis gamo. afxazur-adiReuri eTnikuri 
erTobebis eTnogenezSi monawileoba miiRes meotebma, iranulma tomebma 
da qarTvelurma erTobebma.  

3 wigni orenovania (qarTuli da inglisuri enebi). gankuTvnilia, rogorc 
specialistebisaTvis, ise mkiTxvelTa farTo sazogadoebisaTvis. 
ZiriTadi aqcenti gadatanilia svaneTSi mcxovrebi qarTuli gvarebis 
istoriaze. saubaria svaneTis eTnografiis sxvadasxva problemebze. 
gansakuTrebuli yuradReba aqvs miqceuli svaneTis adgilzs erTian 
qarTul eTnikur samyaroSi, svaneTis urtierTobas saqarTvelos sxva 
istoriul-eTnografiul mxareebTan da CrdiloeT kavkasiasTan, 
socialur urtierTobebs da sxv. 

4 მონოგრაფია აღწერს  ახალგორის რაიონში ოკუპაციის შემდეგ  არსებულ რეალურ  

ვითარებას. შესწავლილია ქართველთა და ოსთა  ურთიერთდამოკიდებულების 

სპეციფიკა და ის ცვლილებები, რაც ამ ხალხთა  ტრადიციულმა ურთიერთობებმა 

განიცადა  აღნიშნულ პერიოდში და, რაც,შესაბამისად,  პირობითი საზღვრის  ორივე 

მხარეს ინტერკულტურული  კომუნიკაციის  პერსპექტივას  განაპირობებს. 

გამოკვეთილია  ინტერეთნიკური სტაბილური და დაბალანსებული 

ურთიერთობების  მარეგულირებელი  ასპექტები,  ინტერკულტურული კავშირების 
როლი  ამ ჯგუფებს შორის მშვიდობიანი    ურთიერთობის შენარჩუნების საქმეში. 

 
saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 roland 
TofCiSvili 

xalxTa 
migraciebi 

Tbilisi, 
universali 

300 

anotaciebi qarTul enaze 

1 saxelmZRvanelo gankuTvnilia ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis 
saxelmwifo universitetis humanitarul mecnierebaTa fakultetis 
eTnologiisa da sxva mimarTulebebis studentebisaTvis. wigni sami 
ZiriTadi monakveTisagan Sedgeba. gadmocemulia rogorc msoflios 
ZiriTadi xalxebis didi gadasaxlebani, saqarTvelos mosaxleobis Sida 
da gare migraciuli procesebi. xazi esmis, rom msoflios mTeli rigi 
eTnosebis warmoqmna ZiriTadad xalxTa gadasaxlebiebiT iyo 
ganpirobebuli. 

 
krebulebi 
 

# avtori/avtorebi krebulis gamocemis adgili, gverdebis 
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saxelwodeba gamomcemloba raodenoba 
1     

anotaciebi qarTul enaze 

1  

 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 irine 
tatiSvili, 

levan 
gordeziani 

ანითას ტექსტი 

(ხეთურიდან თარგმანი 

და კომენტარები), კრებ. 
აღმოსავლეთმცოდნეობა 

4 Tbilisi,  
Tsu-s gamomc. 

13 

2 irine 
tatiSvili 

ხეთური სამეფო 

იდეოლოგიის 

ზოგიერთი ასპექტი, 

კავკასიურ-
ახლოაღმოსავლური 

კრებული 

16 Tbilisi, 
programa 
`logosi~ 

42 

3 nana 
baxsoliani, 
nana xazaraZe 

ricxviTi saxelebis 
aRmniSvneli luviuri 
ieroglifebi (rusul 

enaze), Jurn. 
ganaTleba 

2 (13) Tbilisi,  
stu-s gamomc.  

4 

4 nana 
baxsoliani, 
nana xazaraZe 

qalis aRmniSvneli 
luviuri ieroglifebi 

(inglisur enaze), 
saqarTvelos 
mecnierebaTa 

erovnuli akademiis 
macne 

2 Tbilisi, 
mecn. erovn. 

akademiis gam. 

5 

5 nana 
baxsoliani 

gvianxeTuri xanis 
kilikiis 

istoriisaTvis, 
saistorio 
vertikalebi 

31 Tbilisi, 
stu-s gamomc. 

  
 

5 

6 nana 
baxsoliani 

osmaluri 
dokumenturi wyaroebi 

afxazeTis Sesaxeb 
(XVIII saukune), 

ZiriTadi religiuri 
konfesiebi da 

kavkasiis 
regionaluri 
usafrTxoebis 

problemuri sakiTxebi 

konf. 
masalebi 

Tbilisi,  
Tsu-s gamomc. 

8 

7 mariam 
CxartiSvili 

დაიაენ/დიაოხი: 

ეთნიკური სტიგმა?,  

_ Tbilisi,  
jeoprinti 

33 
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kreb. eldar 
mamisTvaliSvili - 75    

8 vaJa kiknaZe akademiis wevr-
korespondenti mamia 

dumbaZe _ 100 

broSura Tbilisi, 
mecn. erovn. 

akademiis gam.  

47 

9 vaxtang 
goilaZe 

qarTvelTa 
ganmanaTleblebi 

broSura Tbilisi, 
universali 

54 

10 vaxtang 
goilaZe 

vin arian andria 
pirvelwodebulis 
`cxovrebasa’’ da 

`mimovlaSi’’ 
dasaxelebuli susebi- 

sad mdebareobda 
`sosangelTa 
sofeli’’, 

Jur. qarTvelologia 

1 Tbilisi, 
ilias sax. 

universitetis 
gamomcemloba 

9 

11 goneli 
araxamia 

ორი გვირგვინოსანი 

წყვილი და ზოგიერთი 

სიგელის დათარიღება, 
saqarTvelos 
mecnierebaTa 

erovnuli akademiis 
macne  

2 Tbilisi, 
mecn. erovn. 

akademiis gam. 

4 

12 giorgi 
WeiSvili 

ვალაშკერტის 

საეპისკოპოსო, 

ჰუმანიტარული 
კვლევები 

4 Tbilisi,  
Tsu-s gamomc. 

30 

13 qeTevan 
quTaTelaZe 

agarakis eparqia, saq. 
marTl. eklesiis 
enciklopedia 

1 Tbilisi,  
sapatr. gamom. 

2 

14 qeTevan 
quTaTelaZe 

axtalis monasteri, 
saq. marTl. eklesiis 

enciklopedia 

1 Tbilisi,  
sapatr. gamom. 

9 

15 qeTevan 
quTaTelaZe 

bolnisis eparqia, saq. 
marTl. eklesiis 
enciklopedia 

1 Tbilisi,  
sapatr. gamom. 

8 

16 rusudan 
labaZe 

franguli istoriuli 
diskursi da emanuel 
le rua ladiuris 

bestseleri, 
saqarTvelos 
mecnierebaTa 

erovnuli akademiis 
macne 

1 Tbilisi, 
mecn. erovn. 

akademiis gam. 

21 

17 papuna 
gabisonia 

saqarTvelos 
istoriuli 

geografiis ramdenime 
sakiTxis Seswavla 

saqarTvelos 
sazogado rukis (1931-

32 ww.) meSveobiT, 

konf. 
masalebi 

Tbilisi, 
Tsu-s gamomc. 

5 
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geografiisa da 
anTropologiis 
Tanamedrove 
problemebi 

18 papuna 
gabisonia 

dasavleT 
saqarTvelos 

mosaxleobis berZnul-
romauli 

saxelwodebaTa 
garkvevis 

sakiTxisTvis (I-II ss.), 
kreb. istoriul-

eTnologiuri Ziebani 

XVII Tbilisi, 
mwignobari 

13 

19 avTandil 
sonRulaSvili 

erovnul 
umciresobaTa 

religiuri seqtebi 
saqarTveloSi  

XX saukunis 50-ian 
wlebSi, kreb. 
istoriul-

eTnologiuri Ziebani 

XVII Tbilisi, 
mwignobari 

18 

20 avTandil 
sonRulaSvili 

qarTuli enis bedi 
Tu ubedoba, Jur. 

paraleli 

7 Tbilisi, 
stu-s 

gamomcemloba 
 

21 

21 avTandil 
sonRulaSvili 

honkongis istoriidan, 
kr. axali da uaxlesi 
istoriis sakiTxebi 

1 (16) Tbilisi, 
universali 

9 

22 avTandil 
sonRulaSvili 

jayos sizmrebi, kreb. 
axali da uaxlesi 
istoriis sakiTxebi  

1 (16) Tbilisi, 
universali 

8 

23 dodo 
WumburiZe 

saqarTvelos 
demokratiuli 

resublikis pirveli 
oficialuri 

delegacia germaniaSi 
(akaki Cxenkelis 

werilebis mixedviT, 
goris saswavlo 
universitetis 

Sromebi 

_ gori 12 

24 dodo 
WumburiZe 

evropaSi saqarTvelos 
eklesiis 

warmomadgenlis _ 
rafiel ivanicki-

ingilos 
moRvaweobidan, 

baTumis 
universitetis 

Sromebi 

11 baTumi, 
baTumis 

univers. gamo. 

11 

25 dodo 
WumburiZe 

saqarTvelos 
politikuri 

konf. 
masalebi 

quTaisi, 
ak. wereTlis 

12 
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orientaciisa da 
sazRvrebis sakiTxi 
pirveli msoflio 
omis bolos, kreb. 

pirveli msoflio omi 
da saqarTvelo 

univ. gamomc. 

26 dodo 
WumburiZe 

zogierTi detali 
sazRvargareT 1924 
wlis ajanyebis 
gamoZaxilisa da 

qarTuli emigraciis 
Tvalsazrisis 

Sesaxeb, kreb. axali 
da uaxlesi istoriis 

sakiTxebi 

1 (16) Tbilisi, 
universali 

17 

27 dodo 
WumburiZe, 
xaTuna 

qoqraSvili 

pirvel msoflio 
omTan 

dakavSifrebuli ori 
dokumenti, kreb. 

axali da uaxlesi 
istoriis sakiTxebi 

1 (16) Tbilisi, 
universali 

18 

28 SoTa 
vadaWkoria 

saqarTvelos pirveli 
respublika da 

osmaleTis 
eqspansiuri politika 
(1919 wlis ianvari- 
1921 wlis marti)  

broSura Tbilisi, 
georgika 

108 

29 SoTa 
vadaWkoria 

WeSmaritebis dadgenis 
mcdelobisaTvis 

broSura Tbilisi, 
georgika 

68 

30 SoTa 
vadaWkoria 

ruseT-osmaleTis 
aliansi 

damoukidebeli 
saqarTvelos 

winaaRmdeg (1920-1921 
ww.), kreb. axali da 
uaxlesi istoriis 

sakiTxebi 

1 (16) Tbilisi, 
universali 

17 

31 eldar 
bubulaSvili 

კონსტანტინე გვარამაძე - 

სიძველეთა  დამცველი  

(ერთი უცნობი 

დოკუმენტი), სამი 
საუნჯე 

2 Tbilisi, 
meridiani 

19 

32 eldar 
bubulaSvili 

საეკლესიო მუზეუმში 

მოსე ჯანაშვილის 

მოღვაწეობის 

ისტორიიდან, გელათის 
მეცნიერებათა აკადემიის 

შრომები 

3-4 თბილისი, 

საპარტიარქოს 

გამომც. 

10 

33 eldar 
bubulaSvili 

რაფიელ ივანიცკი-

ინგილო - საქართველოს 

2 თბილისი, 

სამშობლო 

23 
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მართლმადიდებელი 

ეკლესიის უფლებათა 

დამცველი 

(ემიგრანტული 

მასალების მიხედვით, XX 

ს-ის 20-იანი წლები), 

ჟურ. რელიგია      
34 eldar 

bubulaSvili 
ერთი უცნობი 

დოკუმენტი 

საქართველოს 

კათოლიკოს-პატრიარქ 

ლეონიდე ოქროპირიძის 

ეპისტოლარული 

მემკვიდრეობიდან,  

ჟურ. რელიგია   

3 თბილისი, 

სამშობლო 

8 

35 Eldar 
bubulaSvili 

დოკუმენტები   

მეტყველებენ,  

კრ. ანალები 

11 თბილისი, 

ინტელექტი 

24 

36 nikoloz 
javaxiSvili 

bagrationTa 
Sidadinastiuri 
brZolisa da 
saqarTveloSi 
sazogadoebriv-
politikuri 

moZraobis istoriidan 
(XVIII saukune), kreb. 

samarTlisa da 
politikuri 
azrovnebis  
istoriis  
narkvevebi 

III თბილისი, 
მერიდიანი 

 

52 

 

37 nikoloz 
javaxiSvili 

qarTul-ebrauli 
megobrobis istoriis 
brwyinvale furceli, 

kreb. eldar 
mamisTvaliSvili - 75    

_ Tbilisi, 
jeoprinti 

19 

38 nikoloz 
javaxiSvili 

iranis bolo samefo 
dinastia da qarTve-
lebi, kreb. saqarTve-
los istoriis insti-

tutis Sromebi 

IX Tbilisi, 
 meridiani 

37  

39 nikoloz 
javaxiSvili 

vaxtang VI-is 
moRvaweobis asaxva 

sazogadoebriv azrov-
nebaSi (zogierTi 

aspeqti), kreb. axali 
da uaxlesi istoriis 

sakiTxebi 

1 (16) Tbilisi, 
universali   

13  

40 giorgi 
saiTiZe 

zaqaria WiWinaZe _ 
qarTvel ebraelTa 

1 (16) Tbilisi, 
universali   

13 
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istoriis pirveli 
mkvlevari, kreb. 

axali da uaxlesi 
istoriis sakiTxebi 

41 giorgi 
saiTiZe 

qarTveli soc-
demokratebi 

(menSevikebi) da 
saqarTvelos 

marTlmadidebeli 
eklesiis sakiTxi, 

kreb. Cveni 
sulierebis balavari  

VII 
konf. 

masalebi 

Tbilisi, 
universali   

 

10 

42 giorgi 
saiTiZe 

ruseTis saxelmwifo 
saTaTbiros 

deputatebi baTumis 
olqidan (1906-1917), 
kreb. baTumi da 

baTumelebi 

konf. 
masalebi 

baTumi, 
baTumis 

univers. gamo. 

7 

43 gia gelaSvili ingliseli mogzauris 
artur kaningeimis 
cnobebi Tbilisis 

Sesaxeb, kr. axali da 
uaxlesi istoriis 

sakiTxebi 

1 (16) Tbilisi, 
universali   

11 

44 gia gelaSvili erTi dokumenti 
britaneTis 

nacionaluri 
arqividan,  

kreb. eldar 
mamisTvaliSvili - 75    

_ Tbilisi,  
jeoprinti 

5 

45 gia gelaSvili erTi inglisuri 
dokumenti patriarq 

ambrosis 
sasamarTlos Sesaxeb, 

kreb. Cveni 
sulierebis balavari 

VII 
konf. 

masalebi 

Tbilisi, 
universali 

8 

46 gia gelaSvili germanelebi 

saqarTveloSi, kreb. 
anTropologiuri 

kvlevani 
(inglisur enaze) 

II Tbilisi, 
universali   

7 

47 lola 
saraliZe 

raimon puankare da 
qarTuli politikuri 

emigracia, goris 
saswavlo 

universitetis 
Sromebi 

_ gori   7 

48 lola 
saraliZe 

qarTveli 
samRvdeloebis 

erovnul-
ganmaTavisuflebeli 
brZolis istoriidan 

VII 
konf. 

masalebi 

Tbilisi, 
universali 

9 
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(1921-1922  w.w.), kreb. 
Cveni sulierebis 

balavari 
49 lola 

saraliZe 
saqarTvelos 

helsinkis kavSiris 
moRvaweobis 

istoriidan, kreb. 
axali da uaxlesi 
istoriis sakiTxebi 

1 (16) Tbilisi, 
universali   

23 

50 lola 
saraliZe 

konstantinopolis 
misia da samxreT-

dasavleT 
saqarTvelos sakiTxi 
(1921-1922 ww.), baTumis 

universitetis 
Sromebi 

11 baTumi, 
baTumis 

univers. gamo. 
 

9 

51 lela 
miqiaSvili 

erekles anderZis 
avTenturobis 

sakiTxisaTvis, kreb. 
axali da uaxlesi 
istoriis sakiTxebi 

1 (16) Tbilisi, 
universali   

14 

52 irina arabiZe saqarTvelos 
eklesiis 

avtokefaliis sakiTxi 
rodosis sruliad 
marTlmadidebelTa 
TaTbirze (1961-1964 
ww.), kreb. axali da 
uaxlesi istoriis 

sakiTxebi 

1 (16) Tbilisi, 
universali   

11 

53 mzia 
tyavaSvili 

qarTvel sazogado 
moRvawe aleqsandre 

roiniSvilis 
daRestanSi 
moRvaweobis 

istoriidan, kreb. 
axali da uaxlesi 
istoriis sakiTxebi 

1 (16) Tbilisi, 
universali   

8 

54 Sorena 
murusiZe 

რადიოინტერვიუ 

გიორგი კვინიტაძესთან 

(წყაროს პუბლიკაცია), 
kreb. axali da 

uaxlesi istoriis 
sakiTxebi 

1 (16) Tbilisi, 
universali   

11 

55 nato 
sonRulaSvili 

erovnul-
ganmaTavisuflebeli 

moZraoba 
saqarTveloSi XX 
saukunis 40-50-ian 

wlebSi, kreb. 
istoriul-

XVII Tbilisi, 
mwignobari 

20 
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eTnologiuri Ziebani 
56 qeTevan 

xuciSvili 
რელიგიური სივრცის 

ტრანსფორმაცია 

იძულებით 

გადაადგილებულ 

მოსახლეობაში (ქვემო 

ქართლი), კრ. 
ტადიციული 

რელიგიური სისტემა და 
თანამედროვეობა 

_ Tbilisi, 
universali 

15 

57 nino mindaZe ზაქარია ჭიჭინაძე და   

ტრდიციული ქართული  

სამედიცნო კულტურა, 

კრ.  ზაქარია ჭიჭინაძე – 
160 

konf. 
masalebi 

Tbilisi 11 

58 nino mindaZe ადამიანის ეკოლოგიის 

ხალხური ტრადიციების 

კვლევა საქართველოში,   
saqarTvelos 
mecnierebaTa 

erovnuli akademiis 
macne  

2 Tbilisi, 
mecn. erovn. 

akademiis gam. 

6 

59 nino RambaSiZe `mze Sina da mze 
gareTa~ 

(eTnologiuri 
Ziebani), kreb. analebi 

11 Tbilisi, 
inteleqti 

27 

60 nino RambaSiZe kidev erTxel 
alilosa da Wonas 
urTierTkavSiris 

Sesaxeb, kreb. analebi 

11 Tbilisi, 
inteleqti 

18 

61 nino CirgaZe, 
lela 

nebieriZe 

magiur-religiuri 
mkurnalobis 

tradiciebi da maTi 
modificirebuli 
formebi iZulebiT 
gadaadgilebul 

mosaxleobaSi, kreb. 
miTi, kulti, rituali 

konf. 
masalebi 

Tbilisi 
 

9 

62 xaTuna 
ioseliani 

svaneTis “mTiuleTis” 
saeklesio saganZuri, 

eklesiebi da 
cixesimagreebi, kreb. 

istoriul-
eTnologiuri Ziebani 

XVII Tbilisi, 
mwignobari 

14 

63 xaTuna 
ioseliani 

eTnosocialuri 
procesebis zogierTi 

aspeqti qvemo 
qarTlSi (marneulis 

municipalitetis 
magaliTze), kreb. 

XVII Tbilisi, 
mwignobari 

12 
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istoriul-
eTnologiuri Ziebani 

64 rozeta 
gujejiani 

ისტორიის 

რეპრეზენტაცია - ყანსავ 

ყიფიანი – ლეგენდა თუ 

სინამდვილე, წმ. ანდრია 
პირველწოდებულის  

ქართული 
უნივერსიტეტის 

შრომები 

III Tbilisi, 

საპარტიარქოს 

გამომც. 

12 

65 rozeta 
gujejiani 

ეთნიკურ ქართველთა 

განსახლების არეალი და 

ისტორიული 

მახსოვრობის ფაქტები 

ზემო მაჭახელში, 

სინამდვილე, წმ. ანდრია 
პირველწოდებულის  

ქართული 
უნივერსიტეტის 

შრომები 

I Tbilisi, 

საპარტიარქოს 

გამომც. 

14 

66 rozeta 
gujejiani, 

roin 
malaymaZe 

ვახტანგ მალაყმაძის 

(ჰაირი ჰაირიოღლუს) 

ბიოგრაფიიდან - სვლა 

წმიდა ილია მართლის 

გზით, kreb. Cveni 
sulierebis balavari 

VII 
konf. 

masalebi 

Tbilisi, 
universali   

 

10 

67 rozeta 
gujejiani 

ლამპრობის ტრადიცია 

საქართველოში, 
kavkasiis 

eTnologiuri 
krebuli 

XVI Tbilisi, 
universali   

 

22 

68 rozeta 
gujejiani 

ისტორიის 

რეპრეზენტაცია - 

დიდგორის „ძლევაი 

საკვირველის“ მოტივები 

ტრადიცულ ქართულ 

ყოფაში  -  სვანეთი, წმ. 
ანდრია 

პირველწოდებულის  
ქართული 

უნივერსიტეტის 
შრომები 

IV Tbilisi, 

საპარტიარქოს 

გამომც. 

7 

69 rozeta 
gujejiani 

კვირიკობა სვანეთში, წმ. 
ანდრია 

პირველწოდებულის  
ქართული 

უნივერსიტეტის 

V Tbilisi, 

საპარტიარქოს 

გამომც. 

12 
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შრომები 
70 giorgi 

mamardaSvili 
გივი ელიავა და მისი 

ღვაწლი სამეგრელოს 

ეთნოგრაფიის 

შესწავლაში, kreb. 
istoriul-

eTnologiuri Ziebani 

XVII Tbilisi, 
mwignobari 

16 

71 roland 
TofCiSvili 

Об этнической 
принадлежности двалов, 

kreb. osebi 
saqarTveloSi 

_ Tbilisi, 
universali 

44 

72 roland 
TofCiSvili 

Об осетинской 
мифологеме истории и 

кража истории,  
kreb. osebi 

saqarTveloSi 

_ Tbilisi, 
universali 

64 

73 roland 
TofCiSvili 

Карты отображающие 
миграцию Осетин в 

Грузию, 
kreb. osebi 

saqarTveloSi 

_ Tbilisi, 
universali 

10 

74 roland 
TofCiSvili 

osuri eTnografiuli 
enciklopedia 
qarTul-osuri 
urTierTobebis 

konteqstSi 

konf. 
masalebi 

Tbilisi 3 

75 roland 
TofCiSvili 

akademikosi giorgi 
Citaia _ qarTuli 

mecnieruli 
eTnologiis 
fuZemdebeli, 

kavkasiis 
eTnologiuri 

krebuli 

XVI Tbilisi, 
universali   

 

19 

76 roland 
TofCiSvili 

qarTuli samosis 
istoriidan: Coxa-
axaluxi, kavkasiis 

eTnologiuri 
krebuli 

(rusul enaze) 

XVI Tbilisi, 
universali   

 

40 

77 roland 
TofCiSvili, 
m. baxtaZe, 
b. kupataZe, 
d. SveliZe 

saqarTvelos 
istoriis 

damaxinjebis Sesaxeb 
azerbaijanul 
gamocemebSi, 

kreb. saqarTvelos 
istoriis institutis 

Sromebi 

IX Tbilisi, 
Tsu-s gamom. 

18 

78 roland 
TofCiSvili 

qarTuli 
gvarsaxelebi 

imerxevSi, Jurn. 

konf. 
masalebi 

Tbilisi, 

საპარტიარქოს 

გამომც. 

19 
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qarTvelologiis 
aqtualuri 
problemebi 

79 roland 
TofCiSvili 

zaqaria WiWinaZe 
qarTvelTa religiur-
konfesiuri jgufebis 

Sesaxeb, კრ.  ზაქარია 
ჭიჭინაძე – 160 

konf. 
masalebi 

Tbilisi 13 

80 salome 
oqruaSvili, 

irma kvaSilava 

jinji xati (Ziri 
xati) samegreloSi 
(eTnografiuli 

masalebis mixedviT), 
kreb. Cveni 

sulierebis balavari  

VII 
konf. 

masalebi 

Tbilisi, 
universali 

10 

81 salome 
oqruaSvili 

osuri ojaxi da 
saojaxo yofa, kreb. 
tipologiuri Ziebani  

VII Tbilisi, 
universali 

28 

82 salome 
oqruaSvili 

azerbaijanis qarTuli 
mosaxleobis 

(ingiloebis) ojaxi da 
saojaxo yofa, 

kavkasiis 
eTnologiuri 

krebuli 

XVI Tbilisi, 
universali   

 

29 

83 salome 
oqruaSvili 

osTa sazogadoebrivi 
yofa XVIII-XIX 

saukuneebSi, kreb. 
soxumis 

universitetis 
Sromebi 

XIII Tbilisi, 
soxumis univ.  

gamomc. 

10 

84 lavrenti 
janiaSvili 

ოსურ–ქართული 

კონფლიქტის 

ინსპირირების 

კულტურულ–

ისტორიული ასპექტები 

(საქართველოს 

სეპარატისტული 

რეგიონები და რუსეთის 

გეოპოლიტიკური 

პარადიგმა), kavkasiis 
eTnologiuri 

krebuli 

XVI Tbilisi, 
universali   

 

15 

85 naTia 
jalabaZe 

გაორებული ცხოვრება 

ორმაგი სტანდარტის 

პირობებში — 

ახალგორელები 

დილემის წინაშე, 
kavkasiis 

eTnologiuri 
krebuli 

XVI Tbilisi, 
universali   

 

14 
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86 irma kvaSilava wminda SabaTi 
qarTvel ebraelTa 

yofaSi, kreb. 
istoriul-

eTnologiuri Ziebani 

XVII Tbilisi, 
mwignobari 

12 

87 joni kviciani adiReelebi 
(Cerqezebi) XVIII-XIX 

saukuneebSi 

broSura Tbilisi, 
universali   

 

54 

88 liana biTaZe akad. aqleqsandre 
javaxiSvilis 

anTropologiuri 
memkvidroeba, kreb. 
geografiisa da 
anTropologiis 
Tanamedrove 
problemebi 

konf. 
masalebi 

Tbilisi, 
Tsu-s gamomc. 

5 

89 vladimer 
aslaniSvili 

ქვემო ქართლის 

მოსახლეობა ენეოლით - 

ადრეულ მტკვარ-არაქსში 

(ანთ-როპოლოგიურ-

პათოლოგიური 

გამოკვლევა), კრებ. 
კულტურათაშორისი 

დიალოგები  

III 
konf. 

masalebi 

თელავი, 

თელავის სახ. 

უნივერს. 

გამომ. 

10 

90 vladimer 
aslaniSvili 

ცაგერის წმიდა მაქსიმე 

აღმსარებლის სახელობის 

ტაძრის საკურთხეველში 

აღმოჩენილ სამარხში 

დაკრძალულთა 

ანთროპოლოგიურ-

პათოლოგიური 

გამოკვლევა, 

იდენტიფიცირება, კრებ. 
აღმსარებელი 

I 
konf. 

masalebi 

თბილისი 17 

91 Sorena 
laliaSvili 

saqarTvelos 
mosaxleobis 

paleopaTologiuri 
procesebis Sefaseba 

(adreuli, 
ganviTarebuli da 

gviani Sua saukuneebis 
magaliTze), kreb. 
geografiisa da 
anTropologiis 
Tanamedrove 
problemebi 

konf. 
masalebi 

Tbilisi, 
Tsu-s gamomc. 

5 
 

92 daviT WiTanava Zveli kolxeTis 
istoriuli 

geografiidan 
(aia_kÂitaia, sibarisi), 

konf. 
masalebi 

Tbilisi, 
Tsu-s gamomc. 

6 
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kr. geografiisa da 
anTropologiis 
Tanamedrove 

problemebi, kreb. 
geografiisa da 
anTropologiis 
Tanamedrove 
problemebi 

93 daviT WiTanava odiSSi 
gavrcelebuli 
pirsaxelebi da 
gvarsaxelebi 
,,afxazeTis 

sakaTalikoso 
glexebis didi 
davTris (me_16 
saukunis meore 

naxaevari_1621 weli) 
mixedviT, kreb. odiSi 

_ Tbilisi, 
afxazeTis 
mecn. Akadem. 

gamomc. 

16 

94 daviT WiTanava samegrelos 
toponimiidan (,,sinwa’’, 
,,ZaRva’’, ,,umpia’’), kreb. 

istoriul-
eTnologiuri Ziebani 

XVII Tbilisi, 
mwignobari 

12 

95 daviT WiTanava eklesiebi da 
TavdacviTi nagebobebi 
zugdidis raionSi, 

kreb. analebi  

XI Tbilisi, 
iniversali 

42 

96 daviT 
WiTanava, 

r. xvistani 

odiSis 
cixe_simagreebi, kreb. 

odiSi 

_ Tbilisi, 
afxazeTis 
mecn. Akadem. 

gamomc. 

19 

97 daviT 
WiTanava, 
l. jiqia,  
f. afaqiZe 

istoriisa da 
kulturis Zeglebi, 
wigni: zugdidi _ 

warsuli da 
Tanamedroveoba  

_ Tbilisi, 
iveroni 

11 

98 Teimuraz 
jojua 

XV-XVIII saukuneebis 
xelnaweri krebulis 
(H-375) SedgenilobaSi 

gamovlenili XV 
saukunis ori 

xelnaweri wigni _ 
taos ucnobi 

erisTavis giorgi 
kavkasiZis (1535/1536-
1545 ww.) feodaluri 
saxlis kuTvnili 
marxvani (H-375a) da 
ucnobi iSxneli 

episkoposis jerasimes 
dakveTiT iSxanSi 

24 Tbilisi 
 

59 
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gadawerili zatiki 
(H-375b), kreb. 
mravalTavi 

anotaciebi qarTul enaze 

1 ანითას სახელით შედგენილი ტექსტი უძველესია შემორჩენილ ინდოევროპულ 

ტექსტთაგან. იგი მოგვითხრობს ძვ.წ. XVII საუკუნეში ქალაქ ქუსარას სამეფო 

დინასტიის აღმავლობისა და ცენტრალურ ანატოლიაში წარმოებული სამხედრო 

ოპერაციების შესახებ.  „ანითას ტექსტი“ მკვლევართა ყურადღების ცენტრში მისი 

ენათმეცნიერული და ისტორიული ღირებულებებისგამო მოექცა. ჩვენთვის ტექსტი, 

პირველ რიგში, მასში დაცული რელიგიური ინფორმაციითაა საინტერესო. 

სავარაუდოდ, აქ შემოინახა მინიშნებები იმ პროცესებზე ხეთების რელიგიაში, 

რომლებმაც საფუძველი დაუდო ხეთების სამეფოს ოფიციალურ პანთეონს, ხეთების 

სამეფო იდეოლოგიას. მკითხველს ვთავაზობთ ტექსტის თარგმანს 

კომენტარებითურთ, სადაც ასახულია როგორც ტექსტის შესწავლის დღევანდელი 

მდგომარეობა, ასევე ჩვენი მრავალწლიანი კვლევის შედეგები.  
2 სტატიაში ნაჩვენებია, თუ როგორ იცვლებოდა ხეთების მეფეთა დამოკიდებულება 

ღვთაებებისადმი ხეთების მთელი ისტორიის მანძილზე, გაანალიზებულია ამ  

ცვლილებათა გამომწვევი მიზეზები და მიზნები ცალკეულ მეფეთა 

„რეფორმატორული“ მოღვაწეობის ფონზე, გამოყოფილია ძირითადი, გარდამტეხი 

ეტაპები მეფესა და ღვთაებებს შორის ურთიერთობაში. 
3 avtorTa mier Seswavlil kululus tyviis firfitaze Sesrulebuli 

ieroglifur-luviuri warwera mxolod raodenobiT ricxviT saxelebs 
adasturebs, romelTa fonetikuri amokiTxva jerjerobiT ar xerxdeba. Am 
TvalsazrisiT, gamonakliss oTxi da cxra warmoadgens. xeTuri da 
luviuri lursmulis, A da B likiuris msgavsad 4-isa da 9-is aRmniSvneli 
fonetikuri wakiTxva akrofonul principzea damyarebuli. 

4 kvleva-Zieba erTmniSvnelovnad uCvenebs droSi qalis sazogadoebrivi 
statusis cvalebadobas, kerZod, gvianxeTur xanaSi arsebul genderul 
disbalans – xeTuri xanisagan gansxvavebiT, gvianxeTuri xanis 
sazogadoebaSi qalTan SedarebiT mamakacis rolis mniSvnelobis gazrdas. 
avtorTa varaudiT, qalis statusis daqveiTebas Zv. W. X-VIIIss. Obieqturi 
safuZveli gaaCnda. saqme isaa, rom xeTebis imperiis nangrevebze 
warmoqmnili wvrili samefo-samTavroebi (muSqebis qveyana, Tabali, xilaqu, 
que, melidu-qamanu, qarxemiSi, gurgumi, kumuxi) pirispir aRmoCndnen iseTi 
didi da Zlieri imperiis winaSe, rogoric asureTi iyo. samTavroebis 
politikuri damoukideblobis SesanarCuneblad am samefoebis mesveurebs 
Tavdacva permanentulad uwevdaT da am mizeziT, bunebrivia, qalis 
statusi ukana planze unda aRmoCeniliyo. Am TvalsazrisiT, isic araa 
SemTxveviTi, rom genderuli disbalansi gvianxeTuri xanis samefo-
samTavroTa panTeonSic aisaxa. xeTuri xanisagan gansxvavebiT, panTeonSi 
uzenaesi RvTaebis statusi mzis RvTaebis nacvlad amindis, nayofierebis 
da omis RvTaeba TarxunTasma daikava. Ufro metic, mamri RvTaebis 
TarxunTasis upiratesoba Zv. W. X-VIII ss-is mefe-mTavarTa titulaturaSic 
aisaxa. Samefo xelisuflebis genezisis ideac mdedri mzis RvTaebis 
nacvlad TarxunTass daukavSirda. 

5 gvianxeTur xanaSi kilikiis teritoriaze politikuri gaerTianebebi 
arsebobda, romelTa Sesaxeb cnobebi werilobiT ZeglebSi dasturdeba 
(ieroglifur-luviuri danuna da asuruli lursmuli warwerebis que, 
Kundu, Sissu, Pirindu). naSromSi yaraTefes bilingva swored am kuTxiTaa 
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Seswavlili da warmoCenilia antiasuruli koaliciis moqmedebebi 
aRmosavleT mcire aziaSi. 

6 avtoris mier Seswavlili XVIII saukunis osmaluri dokumentebi, 
romelSic afxazeTTan urTierTobis epizodebi mowmdeba da religiur 
niSans atarebda. 

7 Zv. w. XII-VIII saukuneebis asurul da urartul wyaroebSi ixsenieba 
erToba saxelwodebiT daiaen/diaoxi. Tavidan am erTobas specialistebi 
ganixilavdnen politikuri kuTxiT da saubrobdnen masze, rogorc 
saxelmwifoebriv warmonaqmnze. mogvianebiT scades am erTobis eTnikuri 
identifikacia. qarTul istoriografiaSi gavrcelda azri daien/diaoxuri 
identobis qarTul identobasTan kavSiris Sesaxeb. Es Tvalsazrisi 
arsebiTad argumentirebuli ar yofila. Mis gavrcelebas ki xeli Seuwyo 
iman, rom daien/diaoxis Tema gadaiqca qarTuli nacionaluri narativis 
qvakuTxed Temad da SeiZina koleqtiuri maxsovrobis xatis funqcia. 
Winamdebare statiaSi es sakiTxi gaazrebula eTnikurobis Tanamedrove 
definiciis Suqze; kerZod, naCvenebia, rom daiaen/diaoxi warmoadgenda 
saerTo warmomavlobis rwmeniT (sic!) markirebul erTobas. Es iyo am 
jgufis TviTsaxelwodeba da niSnavda qalRmerT daia/diaos anu 
dedaqalRvTaebis (dedauflis) Svilebs. qalRvTaebis Svilobis rwmena 
miuTiTebs am jgufis mier sakuTari gansakuTrebulobis anu eTnikuri 
rCeulobis rwmenasac. Ase rom, daiaen/diaoxis saxelwodebiT aRniSnuli 
socialuri realoba warmoadgenda ganviTarebul  eTnikurobas. Enobrivi 
monacemi, kerZod, sityvebis  diaoxisa da dixas  (miwa) igiveoba (orive 
niSnavs „dedisas“, xolo mraval kulturaSi, maT Soris, qarTulSic, 
„miwis“ asociaciuri bma dedaqalRTaebasTan sayovelTaod cnobilia)  
aCvenebs am erTobis kavSirs qarTveli eris eTnikur prefiguraciasTan anu 
eTnie  kol-Tan/kolxTan. Diaoxi eTnie kolxis atributuli saxelwodebaa. 
am erTobis  gansaxlebis areali ar Semoifargleboda Woroxis auziT; 
igi vrceldeboda rionis auzSic da ufro CrdiloeTiTac Tanamedrove 
soxumis sanaxebis CaTvliT. Aam ukanasknel azrs ganamtkicebs toponimi 
dioskuria romelic  daiaen/daioxos ekvivalenturi terminia: igi aseve 
deda  qalRvTaebis naSiers (dio – dedaqalRvTaeba, squri – nayari, 
gamonasxuri)) niSnavs. Amgvarad, statiaSi gaziarebulia, tradiciuli 
Tvalsazrisi, Tumc misi ganmeoreba xdeba Tvisebrivad axali argumentebis 
moxmobis safuZvelze. 

8 naSromSi gaanalizebulia akademiis wevr-korespondentis, profesor  
mamia dumbaZis  mravalmxrivi samecniero, pedagogiuri da sazogadoebrivi 
saqmianoba. gaanalizebulia agreTve, misi ZiriTadi samecniero 
monogragfiebi da gamokvlevebi. broSuras erTvis ilustraciebi da m. 
dumbaZis ZiriTadi naSromebis bibliografia. 

9 wigni farTo mkiTxvelisa da moswavle axalgazrdobisTvis aris 
gankuTvnili. masSi popularul enaze moTxrobilia qarTvelTa 
gaqristianebis saqmeSi-andria pirvelwodebulis, wmidna ninosa da 
asureli mamebis wvlilze. 

10 gamokvlevaSi naCvenebia: susebi-Savi zRvis aRmosavleT sanapiroze 
mcxovrebi sanebi (Wanebi) arian, sadac andria mociqulma ramdenjerme 
iqadaga. 

11 მეფის მიერ გაცემული უთარიღო დოკუმენტის დათარიღების მრავალი მეთოდი 

არსებობს დიპლომატიკაში. მაგრამ მრავალი ასეთი სიგელის დასათარიღებლად 

საკუთრივ ამ მეფის მოღვაწეობის ქრონოლოგიური ჩარჩოების გარდა სხვა საყრდენი 

რეალია არ გაგვაჩნია და დოკუმენტიც ზოგადად ამ მეფის მოღვაწეობის წლების 
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მიხედვით თარიღდება. ამისათვის კი ჯერ უნდა მოხდეს დოკუმენტის გამცემი მეფის 

ზუსტი იდენტიფიკაცია. იდენტიფიკაციას ზოგჯერ ართულებს ის გარემოება, რომ 

დასათარიღებელი დოკუმენტის გამცემი მეფის სახელი ემთხვევა დოკუმენტის შექმნის 

სავარაუდო ეპოქაში მოღვაწე ორი ან მეტი მეფის სახელს. ასეთ შემთხვევაში 

დოკუმენტის დათარიღების დროს დგება არჩევანი – ამ ერთი და იგივე სახელის მქონე 

მეფეებს შორის რომელი მივიჩნიოთ დასათარიღებელი დოკუმენტის გამცემად. 

წინამდებარე სტატია სწორედ ასეთ ვითარებაში არჩევანის გაკეთების მეთოდს შეეხება. 

განვიხილავთ ბაგრატ მეფისა და ელენე დედოფლის მიერ დასავლეთ საქართველოში 

იობ ფანჩულიძისა და გირგალიძეებისადმი მიცემული დოკუმენტების დათარიღების 

საკითხს. ორივე დოკუმენტი პალეოგრაფიული ნიშან–თვისებით XV–XVI სს. 

ეკუთვნის. ამიტომ სავსებით მართებულად მკვლევრები აღნიშნული სიგელების 

დათარიღებას XV–XVI სს–ში მოღვაწე ბაგრატ მეფეს და ელენე დედოფალს 

უკავშირებენ. მაგრამ XV–XVI სს–ში დასავლეთ საქართველოში ამ სახელების 

მატარებელი ორი მეფე–დედოფლის წყვილი იჯდა სამეფო ტახტზე: ა) ბაგრატ II (1444–

1465) და ბაგრატ III (1510–1565), ორივე მეფის მეუღლეს კი ელენე ერქვა. ზემოთ 

აღნიშნულ უთარიღო სიგელების გამცემად ზოგი მკვლევარი ბაგრატ II–ს მიიჩნევს, 

ზოგი ბაგრატ III–ს. ჩემი აზრით საკითხის გადასაჭრელად ამოსავალ წერტილად უნდა 

ავიღოთ უთარიღო სიგელებში დასახელებული მეფე–დედოფლის შვილების 

სახელები. გაირკვა, რომ უთარიღო სიგელების გამცემი მეფე–დედოფლის შვილების 

(ვახტანგი და გიორგი) სახელები ემთხვევა ბაგრატ II–ისა და მისი მეუღლის შვილების 

სახელებს. ეს ფაქტი საფუძველს იძლევა დავასკვნათ, რომ აღნიშნული უთარიღო 

სიგელები გაცემულია ბაგრატ II–ის მიერ. 
12 ნაშრომში განხილულია ვალაშკერტის ეპარქიასთან დაკავშირებული საეკლესიო და 

პოლიტიკური გეოგრაფიის საკითხები, დადგენილია საეპისკოპოსოს ცენტრი და 

საზღვრები, განსაზღვრულია ეპარქიის არსებობის ქრონოლოგიური ჩარჩოები, 

გარკვეულია საერო სენიორიებთან მიმართება. შედარებულია ბასიან-ვალაშკერტის 

საეკლესიო მოწყობა ქართულ და ბიზანტიურ სივრცეში. 
13 აგარაკის ეპარქია ერთ–ერთი ძველი ქართული ეპარქიაა, რომლის შესახებ 

ცნობები ძალზედ მწირია. `ქართლის ცხოვრების~ მიხედვით, მისი დაარსება 

მიეწერება ვახტანგ გორგასალს. ქართველი ისტორიკოსის ჯუანშერის ცნობით, 

ვახტანგ გორგასალმა ერთი ეპისკოპოსი დასვა `... აგარაკს, რომელ არს ხუნანს 

გამართებით~ (გასწვრივ). აგარაკის ეპისკოპოსი რიგით მეთერთმეტეა და 

ისტორიკოსი მას ხორნაბუჯის ეპისკოპოსის შემდეგ ასახელებს. Aამ ცნობას 

ვახუშტი ბაგრატიონიც იმეორებს, თუმცა იგი აგარაკს ახტალასთან აიგივებს. ეს ფაქტი 

მკვლევარ დ. ბერძენიშვილს შეცდომად მიაჩნია, რადგან ვახუშტის ხუნანი ქცია-

მტკვრის შესართავში, ბერდუჯის მდინარე კი დებედას ხეობაში ეგულება. 

სინამდვილეში ბერდუჯის მდინარე დღევანდელი ძეგამია,  ხუნანი კი ძეგამის 

დასავლეთით მყოფი ,,თოფრახ-კალა” (დ. ბერძენიშვილი). აგარაკის ეპარქიის 

კონკრეტული საზღვრების შესახებ საუბარი ძნელია. ს.ს. ორბელიანის 

განმარტებით, `აგარაკად ითქმის დაბაცა ადგილი და საყანური~. ძველი ქართული 

ენის განმატებით ლექსიკონში `აგარაკი~ განმარტებულია, როგორც `ქუეყანაი 

საქმარი~, დაბა, სოფელი, ყანა, ველი (ი. აბულაძე). `აგარაკი~ თავისი შინაარსიდან 

გამომდინარე ბევრგან შეიძლება ყოფილიყო, მათ შორის ახტალასთანაც. Aარ არის 

გამორიცხული, რომ ვახუშტიმ ინფორმაცია მექანიკურად მიუსადაგა ახტალასთან 

მყოფ აგარაკს. ჯუანშერთან მოხსენიებული აგარაკი კი ხასგასმით ხუნანთან არის 

მითითებული _ `ხუნანს გამართებით~. თუ ვახუშტის მიხედვით აგარაკის 
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ეპარქიაში შედიოდა ხუნანი, გარდაბანი და ბერდუჯის მდინარე, მაშინ აქ 

იგულისხმება ქართულ წყაროებში მოხსენიებული ხუნანის (გარდაბნის) 

საერისთავო, რომელიც Lმოიცავდა ტერიტორიას ` ... ბერდუჯის მდინარითგან 

ტფილისამდე და გაჩიანთამდის~ (იგულისხმება ისტორიულ-გეოგრაფიული 

ქვეყნები). ანუ გარდაბანს დასავლეთიდან გაჩიანი ესაზღვრებოდა, ჩრდილოეთიდან 

კი თბილისი.  შესაბამისად გარდაბნის მომცველ აგარაკის ეპარქიის დასავლეთით 

მდებარეობდა ისტორიულ წყაროებიდან გამომდინარე გაჩიანის (შდრ. უხტანესთან 

`ცურტავის ქვეყანა~) მომცველი ცურტავის ეპარქია. არსებობს მოსაზრება, რომ 

აგარაკის ეპისკოპოსი უნდა იყოს სომხური წყაროს `ეპისტოლეთა წიგნში~ 

მოხსენიებული `ისააკ ეპისკოპოსი ქუნანაკერტისა~, რომელიც ხუნანაკერტელად 

არის მიჩნეული (დ. ბერძენიშვილი). უხტანესი ქუნანაკერტს `ჰნარაკერტის~ 

ფორმით მოიხსენიებს. აღნიშნული წყაროების გარდა, აგარაკის ეპისკოპოსი სხვა 

წყაროებში აღარ მოიხსენიება. ქართულ ისტორიოგრაფიაში მიღებულია, რომ 

აგარაკის ეპარქიაში უნდა შესულიყო ხუნანი თავისი ოლქით (ტერიტორიას 

ჰასანსუსა და ძეგამჩაის შორის), ძოროფორი (აღსტაფის ხეობა)  და კოლბოფორი 

(ინჯას ხეობა). თუ სად იყო აგარაკის ეპარქიის ცენტრი ცნობილი არ არის. 

წყაროში ერთადერთი მინიშნება არის ის, რომ აგარაკი ხუნანის გასწვრივ, უნდა 

ყოფილიყო. ქართულ წყაროებში დაცულ ტრადიციის მიხედვით, ხუნანის 

საერისთავოს შემდგომ გარდაბანი ეწოდებოდა. ს.ს. ორბელიანის განმარტებით, 

`გარდა~ არის `მისგან კიდე~, `კიდე~ კი ნიშნავს ნაპირს. ანუ, `გარდა~ უნდა 

ნიშნავდეს რაიმესგან განაპირას. ქართულ კილო თქმათა ლექსიკონში `გარდამ~ 

(გურ.) ნიშნავს გარეთ, ხოლო `გარდით~ (თუშ.) _ შორიახლო (ქართულ კილო-

თქმათა სიტყვის კონა). აღნიშნულიდან გამომდინარე შესაძლოა, აგარაკის ეპარქიის 

ცენტრი ხუნანის ციხე-სიმაგრის გარეთ, ან შორიახლოს უნდა ყოფილიყო, 

მიმდგომი ქვეყნის _ ხუნანის საერისთავოს საზღვრებში. 
14 ახტალის ქართული მონასტერი ისტორიული ქვემო ქართლის ტერიტორიაზე 

(ისტ. ლორე) დებედას ხეობაში მდებარეობს. იგი XII-XIII სს-ის მიჯნით არის 

დათარიღებულ, ჯვარ-გუმბათოვან ტაძართა დიდ ჯგუფს მიეკუთვნება. ახტალის 

შემოგარენში მრავალი ეკლესია ყოფილა გაბნეული: ღვთისმშობლის სახელობის 

მთავარი ტაძრის გარდა აქ მოქმედებდა წმ. გიორგის, წმ. სამების, გრიგოლ 

ღვთისმეტყველის სახელობის ეკლესიები. მისი დაარსების შესახებ რამდენიმე 

ისტორიული ტრადიცია არსებობს. პ. იოსელიანის ცნობით, მელიქიშვილებს, 

რომელთა მამულშიც შედიოდა ახტალა, ჰქონდათ საგვარეულო გადმოცემა, 

რომლის მიხედვით იგი ჰერაკლე კეისარს აუშენებია. ეს ამბავი უკავშირდება 

ვლაქერნის ღვთისმშობლის ხატს, რომელიც თან ახლდა კეისარს ირანში 

ლაშქრობის დროს. აქ შეიძლება ჰერაკლე კეისრის საეკლესიო პოლიტიკის 

გამოძახილი დავინახოთ, რომელიც მან აღმოსავლეთში ბიზანტიის იმპერიის 

პოზიციების განმტკიცების მიზნით, საქართველოში გაატარა.   

სომეხი ისტორიკოსები (ვარდანი, კირაკოს განძაკეცი) ახტალის მონასტრის 

აშენებას ივანე მხარგრძელს მიაწერენ და ხაზს უსვამენ, რომ ივანე ათაბაგმა იგი 

სომხებს წაართვა და ქართულ მონასტრად აქცია. როდესაც ივანე ათაბაგმა მიიღო 

მართლმადიდებლობა, ახტალა თავის საძვალედ აქცია და იქ ქართული მონასტერი 

დაარსა. ახტალის მონასტრის დაარსებას წინ უძღოდა ის პერიოდი, როდესაც 

სომეხ-ქართველთა საეკლესიო უნიის საკითხი მთელი სიმწვავით კვლავ დაისვა 

XII-XIII სს-ის მიჯნაზე. ქართული სახელმწიფოს კონფესიური პოლიტიკა 

გამოიხატა ახტალის ქართული მონასტრის დაარსებით, რომელიც XIII საუკუნის 
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დასაწყისში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კულტურის სავანე და 

მართლმადიდებლური კერა იყო ქვემო ქართლში.  

ისტორიის ნებისმიერ ეტაპზე `პღნძაჰანქი~, ანუ ახტალის მონასტერი 

ღვთისმშობლის სახელობის იყო, რასაც ამტკიცებს ქართულ-სომხური წყაროები: 

მელიქიშვილების აღნიშნული საგვარეულო გადმოცემა ჰერაკლე კეისრის მიერ 

ღვთისმშობლის სავანის დაარსება ახტალაში; 1183 წლის მარიამ კვირიკიან-

ბაგრატუნის ქვაჯვრის წარწერა, სადაც მოიხსენიება `პღნძაჰაქის წმ. 

ღვთისმშობელი; გრიგოლ ნოსელის ,,თარგმანებაÁ ეკლესიასტეს წიგნისა“ სომხური 

თარგმანის ერთი მინაწერი. ახტალის ტაძარში განსაკუთრებულ ეფექტს ახდენდა 

ვლაქერნის ღვთისმშობლის უზარმაზარი გამოსახულება. შემორჩენილია აგრეთვე, 

ღვთისმშობლის შობისა და მიძინების ამსახველი სცენები, რასაც დღესასწაულობდა 

ეს ეკლესია (პ. იოსელიანისა და დ. ბაქრაძე). წელიწადში ორჯერ ღვთისმშობლის 

შობისა და მიძინების დღეებში მოდიოდა მღვდელი და აღასრულებდა წმ. 

ლიტურგიას, რომელსაც ყველა აღმსარებლობის მრევლი ესწრებოდა (პ. 

იოსელიანი). აღნიშნული შეიძლება მიუთითებდეს, რომ წინარექრისტიანულ ხანაში 

აქ ხალხისთვის საერთო, მნიშვნელოვანი წარმართული სალოცავი უნდა 

ყოფილიყო. ახტალის მონასტერს უკავშირდება ე. წ. `უცნობი მონასტრის~ ტიპიკონის 

ტექსტი. ტიპიკონში მოხსენიებული მონასტერი ღვთისმშობლის სახელობისაა, 

ისევე, როგორ ახტალა; ორივე მონასტერს დიდი ამაგი დასდო ივანე ათაბაგმა; 

ორივე მონასტერს მხარგრძელთა გვარის სამწირველო აქვს; ტყავის ნაჭერი, სადაც 

ტიპიკონის ტექსტი აღმოჩნდა, თავად მელიქიშვილებს (სომხითის მელიქის ძეები) 

გამოუყენებიათ და თავისუფალ II გვერდზე გარეჯის ნათლისმცემლის 

მონასტრისადმი 1777 წლის შეწირულობის სიგელი დაუწერიათ. ჩანს, 

მელიქიშვილებს ხელი მიუწვდებოდათ მათ მამულში არსებულ ახტალის 

მონასტრის დოკუმენტებზე, რომელიც გვიანფეოდალურ ხანაში მათ საძვალეს 

წარმოადგენდა. 
15 საქართველოს ერთ-ერთი უძველესი ბოლნისის ეპარქია მოიცავდა ჭოჭკანის, 

ხოჟორნის, გორულის, მანხუტის, ტალავრის, სარკინეთის, ფოლადაურის და 

შულავრის ხეობებს. ბოლნისის ეპარქიის ცენტრის დაარსების სამი ისტორიული 

ტრადიცია არსებობს: 1. ლეონტი მროველის ცნობით, ბოლნისის ეკლესია 

ქართლის მეფე ფარსმან ვარაზ-ბაქარის ძეს (მირიანის სიძის რანის ერისთავის 

ფეროზის შვილთაშვილი) აუშენებია, 2. ,,მოქცევაÁ ქართლისაÁ” ბოლნისის სიონის 

აშენებას ბაკურ მეფის დროს მთავარეპისკოპოს ელიას მიაწერს, 3. ჯუანშერის 

ცნობით, ვახტანგ გორგასლის მიერ ჩატარებული საეკლესიო რეფორმის შედეგად 

ერთ-ერთი ეპისკოპოსი მას ბოლნისს დაუსვამს. ვახუშტი ბაგრატიონის ცნობით, 

ბოლნისი ,,აღაშენა კ თ, და გორგასალ დასუა ეპისკოპოზი. შემდგომად 

შემუსვრილი აღაშენა პ თ დედოფალმან მარიამ~.  

 სახელწოდება ,,ბოლნელ”-თან დაკავშირებით არსებობს მოსაზრება, რომლის 

მიხედვით, შესაძლებელია იგი მომდინარეობდეს ,,ბოვ” ძირისაგან. ბოლნელი 

ეპისკოპოსები გვიანფეოდალურ საბუთებში ხშირად ,,ბოვანელ-ბოვნელად” 

იწოდებიან. ვახუშტი ბატონიშვილი შუა და ზემო ბოლნისებთან ასახელებს სოფ. 

,,ბოვაძორს”, რაც ,,ბოვის ხევს” ნიშნავს. სხვა მოსაზრებით, `ბოლნისი” (მისგან 

მომდინარე - `ბოლნელი”) `ბოლ” ძირიდან უნდა მომდინარეობდეს, რაც 

სიუხვესთან და დოვლათიანობასთან არის დაგავშირებული და სიმრავლის, 

კრებითობის გამომხატველ სახელწოდებათა აღმნიშვნელი სიტყვების ძირი უნდა 

იყოს. M`ბოლ”-ისგან უნდა მომდინარეობდეს სიტყვები _ `ბოლიქ”-ი, რაც ფშაურ 
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კილოზე ჯოგს, ან ფარას ნიშნავს (პატარა შვილების). Mმისი მსგავსი უნდა იყოს 

აგრეთვე, სიტყვა `ბოლქვ”-ი, რომელიც ასევე ფშაურ და თუშურ კილო-თქმებით 

გროვას, ჯგუფს აღნიშნავს (`ბოლქვი შვილების~). როგორც ჩანს, ამ ძირით 

ნაწარმოები სიტყვები წვრილფეხა ჩლიქოსან ცხოველთა შვილების ჯოგის, ან 

ფარის აღმნიშვნელია. შიდა ქართლში ტოპონიმი `ბოლიც“ არის, რომელიც 

ახალგორის რნ-ის სოფლების ზემო და ქვემო ბოლის აღიმნიშვნელი ძველი 

სახელწოდებაა. ვახუშტი ბაგრატიონის თქმით, ბოლნისის ეპარქიაში შემავალი 

ქვემო ქართლის `სომხითი~ პირუტყვთა სიმრავლით გამოირჩეოდა, სადაც 

ყოფილა `ჯოგნი მრავალნი~. წყაროებში მოიხსენიება ზემო, შუა და ქვემო 

ბოლნისები. ბოლნისის ეპარქია გამოირჩეოდა ადრექრისტიანული ხანის ქვის 

ძეგლებით, წარწერიანი და უწარწერო ბოლნური ჯვრებით (მაგ:. ,,ლამაზი გორა” 

_ IV-VII სს-ით დათარიღებული სამონასტრო კომპლექსი სამნავიანი ბაზილიკის 

ნაშთით). მიჩნეულია, რომ ბოლნისის სიონის წარწერებიდან გამომდინარე ტაძარი 

ჯერ წმ. სამების სახელობის უნდა ყოფილიყო (დავით ეპისკოპოსის საამშენებლო 

წარწერა), შემდეგ წმ. გრიგოლის (X ს-ის წარწერა ღამისთევის შესახებ-ელია 

ბოლნელი), უფრო გვიან დღევანდელ დღემდე კი ღვთისმშობლის სახელობის 

ტაძრად ითვლება. 

ბოლნელი ეპისკოპოსები წყაროებში შემდეგი სახელწოდებებით იწოდებიან: 

`მღვდელთმოძღვარი”, `მამათ მთავარი”, `მთავარეპისკოპოსი~. `განგება 

დარბაზობისა”-ს მიხედვით, ქართველ ეპისკოპოსებს შორის ბოლნელს 26-ე 

ადგილი ეკავა. ბოლნელი ეპისკოპოსები არსებულ ისტორიულ წყაროებში 

შემდეგი თანამიმდევრობით მოიხსენიებიან:  

დავით ეპისკოპოსი _ (V) _ მოიხსენიება ბოლნისის სიონის წარწერაში (479-494) 

და `ეპისტოლეთა წიგნში~ (506) 

სტეფანე ეპისკოპოსი – (VIII-IX) _ კიანეთის სამების სტელა-ჯვრის წარწერა  

ელია ბოლნელი მღვდელთმოძღვარი _ (X) ბოლნისის წარწერა საბუთები  

იოანე ბოლნელი _ (X-XI) _ ერთ-ერთი ეპიტაფიის წარწერა  

უცნობი `ბოლნელი მამათავარი~ _ (XII-XIII) _ `განგბა დარბაზობისა~ 

საბა ბოლნენლი _ (XVII) _ 1611 წლის საბუთი 

ნიკოლოზ ბოლნელი _ 1615 წლის საბუთი 

იოვანე ბოლნელი (რევიშვილი) _ 1620 წლის საბუთი 

აბრაამ ბოლნელი (ბარათაშვილი) _ 1621/1622 წლის საბუთი 

უცნობი ბოლნელი _ XVII ს-ის 30-იან წწ. 

იოსებ ბოლნელი (რევიშვილი) _ 1645-1677 წწ. 

ნიკოლოზ ბოლნელი _ (მუხრანბატონი) 1678-1688 წწ. 

იოვანე II ბოვნელი/ბოლნელი (რევიშვილი) _ 1689-1693 წწ.  

მაქსიმე ბოვნელი/ბოლნელი (მაჭუტაძე) _ 1696-1699 წწ. 

იოვანე II ბოვნელი/ბოლნელი (რევიშვილი) _ 1699-1701 წწ.  

დომენტი თბილელ-ბოლნელი (ორბელიანი) 1701-1728 წწ. 

ჯუმათელ-ბოლნელი (უცნობი) 1728-1735 წწ. 

ეფთიმე თბილელ-ბოლნელი (შესაძლოა) 1701-1728 წწ. 

უცნობი ბოლნელი _ 1947-1949 წწ. 

ტიმოთე ბოლნელი, ქართლის მთავარეპისკოპოსი (გაბაშვილი) 1949-1954 წწ. 

XVIII ს-ში ბოლნისის ეპარქიის დაკნინების გამო ზოგჯერ მას სხვა (თბილისი, 

მანგლისი) ეპარქიებთან  აერთებდნენ. 
16 statiaSi Seswavlilia franguli “analebis” skolis   Camoyalibebisa da 

ganviTarebis ZiriTadi etapebi. rogorc cnobilia, Jurnal “analebis” 
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irgvliv Camoyalibebulma frangulma istoriulma skolam uari Tqva XIX 
s-Si prevalirebul pozitivistur da movlenebis amsaxvel istoriaze da 
tradiciuli “istoria _ Txroba”  “istoria _ problemiT” Secvala. maT 
mier idealad dasaxulma “totalurma istoriam”, rac socialur-
istoriuli sinamdvilis yovelmxriv asaxvas gulisxmobda, Tavisi 
interesebis centrSi adamiani moaqcia da misi  Seswavla daisaxa miznad. 
amave dros, gaarRvia frangul istoriografiaSi dakanonebuli CarCoebi da 
sxva humanitarul mecnierebebTan kavSirebis gzebi dasaxa. sociologia, 
demografia, eTnologia, fsiqologia, literaturisa da xelovnebis 
istoria da sxv. 
statiaSi gansakuTrebuli adgili eTmoba “analebis” skolis mesame 

Taobis brwyinvale warmomadgenlis e. le rua ladiuris Semoqmedebis 
kvlevas. calkea Seswavlili misi gaxmaurebuli naSromi “montaiu”, 
romelsac safuZvlad daedo pamies episkoposis inkviziciis Canawerebi, 
romelic 1318-1325 ww. montaÁus kaTari mosaxleobis winaaRmdeg moqmedebda. 
statias erTvis am monografiis erT-erTi Tavis - “sikvdili montaiuSi” – 

Cvens mier frangulidan Sesrulebuli Targmani. 
17 istoriuli geografiis kvlevis TvalsazrisiT saqarTvelos sazogado 

rukam(1931-32 ww.) didi daxmareba gagviwia VII saukunis cnobili saeklesio 
moRvawis maqsime aRmsareblis cxovrebaze muSaobisas. rogorc cnobilia  
qristianuli samyaros es didi mamamTavari am saukunis 20-an wlebSi 
dasavleT saqarTveloSi TanamoazreebTan erTad gadmoasaxles. maqsime 
aRmsarebeli aq ,,sxemaris cixeSi” miicvala. sxemari svanuri ,,sgimaris” anu 
mJave, mineraluri wylis berZnuli gadmocemaa. 1931-32 wlebis rukaze 
afxazeTSi, kodoris (dalis) xeobaSi, kerZod mdinare CxalTis xeobaSi 
dafiqsirebulia mJave wylis sabado. mis axlos ki aris awgaris nacixari, 
romelic Zvelad ,,sgimaris”, anu berZnulad ,,sxemaris” saxeliT unda 
yofiliyo cnobili. bizantiur saistorio wyaroebSi kodoris xeobaSi 
,,Zaxaris cixe” aris naxsenebi, romelsac metsaxelad ,,rkinisas” 
uwodebdnen. istoriografiaSi es cixe CxalTis cixesTan marTebulad aris 
gaigivebuli, magram ratom uwodebdnen ,,rkinisas”, es ucnobi iyo. am rukaze 
ki am nacixaris axlos rkinis madnis sabadoa aRniSnuli. gamomdinare 
aqedan CxalTis cixis metsaxelis warmomavlobis axsna sazogado rukis 
meSveobiT advilia. kidev erTi toponimis- ,,Tusumes” dadgenaSi dagvexmara 
es ruka. mdinare kodoris marcxena mxares rukaze datanilia patara 
mdinare da dasaxleba ,,TumuSi”, romelic ZvelberZnul ,,Tusumes” 
esadageba. bizantiur wyaroebSi ixsenieba ,,darinis gza”, romelic 
CrdiloeT kavkasias aRmosavleT SavizRvispireTTan akavSirebda. sazogado 
rukaze aRniSnulia uReltexili ,,aqundara”, romlis saxelwodebaSi 
daculi unda iyos  ,,darini”. am uReltexilidan mdinare bzifis xeobiT 
momavali gza ,,darinis gzis” marSruts emTxveva.  

18 kvlevis sakiTxs warmoadgens berZnul-romaul saistorio wyaroebSi 
aRmosavleT SavizRvispireTSi moxseniebuli tomebis saxelwodebebis 
garkveva. mimovixileT Zvel berZnul, romaul da bizantiur saistorio 
wyaroebSi daculi cnobebi, saidanac SesaZlebelia imgvari daskvnis 
gakeTeba, rom zogierTi berZnul-romauli saxelwodeba krebiTi 
mniSvnelobis da realurad ama Tu im tomis saxelwodebas ar 
warmoadgenda. magaliTad, fTeirofagebi _ girCismWamelebi. Aseve, 
makropogonebi, anu grZelwverianebi. samxreT-aRmosavleT Savi- 
zRvispireTSi mcxovrebi dasavlur qarTuli, Wanuri modgmis tomis _ 
drilebis saxeli ki pirdapir berZnul Targmans warmoadgens da 
murRulis xeobis mkvidrT miemarTeba. murRuli megrul-Wanurad grZel 
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Wias aRniSnavs, romlis berZnuli Sesatyvisia ,,drilos”. aseve berZnuli 
warmomavlobis unda iyos eTnonimi lazi, romelic dasavleT 
saqarTvelos macxovreblebs miemarTeboda. berZnuli lazia qarTulad 
xSir buCqnars niSnavs da kolxeTis dablobze gansaxlebul Wanebis 
saxelwodebad gamoiyenes antikuri xanis avtorebma, rom ganesxvavebinaT 
sxva, mTaSi mcxovrebi Wanebisagan, romlebic socialur-kulturuli 
TvalsazrisiT ufro dabali ganviTarebis safexurze idgnen. saltiebis 
tomSi igive Znelad gasasvleli tyiani adgili igulisxmeba. e.i. berZnuli 
,,lasio” igivea rac laTinuri ,,saltia”. Crdilo-aRmosavleT 
SavizRvispireTSi mosaxle sanigebis tomis saxelic berZnulia: ,,sani” 
Wans aRniSnavs, xolo ,,ga” zogadad miwas, anu Wanebis miwa. antikur 
avtorebTan naxsenebi afsilTa tomi SemTxvevaSi analogiuri viTareba 
unda gvqondes. ,,afsilai” iTargmneba rogorc umegobro, zogadad mtruli. 
am tomSi aseve dasavlur qarTuli, megruli tomi igulisxmeba. 

19 statiaSi saarqivo masalebisa da samecniero literatures monacemebis 
mixedviT, ganxilulia saqarTveloSi XX saukunis 50-ian wlebSi moqmedi 
seqtebis saqmianoba, raodenoba da maTi gaaqtiurebis mizezebi. 

20 ganxilulia qarTuli enis statusi XIX saukunesa da sabWoTa reJimis 
periodSi. naCvenebia, rogor ebrZoda bolSevikuri xelisufleba qarTuls, 
rogorc saxelmwifo enas. 

21 Seswavlilia honkongis Zveli da Tanamedrove istoria. daxasiaTebulia 
didi britaneTis SemadgenlobaSi honkongis yofnis periodi da XX 
saukunis bolos CineTis SemadgenlobaSi misi dabrunebis kanonzomiereba. 

22 kritikulad ganxilulia e. w. `samxreT oseTis~ elCis medoevis (ruseTis 
federaciaSi) wigni, sadac damaxinjebulad aris gadmocemuli 
saqarTvelos warsuli. 

23 naSromi asaxavs 1918 wlis ivnisidan 1918 wlis bolomde germaniaSi 
qarTuli delegaciis saqmianobas, maT gamosvlebs raixstagsa da 
sazogadoebis sxvadasxva jgufebis winaSe, publikaciebs evropul presaSi 
damoukidebeli saqarTvelos problemebze da sxv. saqarTvelos delegacia 
gaemgzavra berlinSi, sadac raixstagSi unda momxdariyo xelSekrulebis 
ratifikacia. amasTan, saxelmwifos meTaurebTan, mTavrobis wevrebTan 
gaformebuliyo TanamSromlobis konkretuli programebi. saqarTvelos 
delegacias xelmZRvanelobda akaki Cxenkeli. delegaciaSi Sediodnen niko 
nikolaZe, zurab avaliSvili, spirdon kedia. naSromi mTlianad saarqivo 
dokumentebs eyrdnoba. 

24 naSromSi dabeWdilia evropaSi saqarTvelos eklesiis warmomadgenlis _ 
rafiel ivanicki ingilos saidumlo werili saqarTvelos kaTalikos-
patriarqs  ambrosis, 25. II. 1925 weli, sadac naTqvamia:  
`Tu aTeisturma mmarTvelobam Cven politikuri suvereniteti wagvarTva, 

is mTavroba, romelic mas mohyveba, usaTuod Seecdeba eklesiis 
avtokefaliac mogvispos da amisi sabuTebi gvaqvs, ramdenadac vici, 
ganwyobileba Cveni eklesiis TviTmyofobisadmi im rusuli elementebisa, 
romelnic, Zalian mosalodnelia, ruseTs bolSevikebis Semdgom saTaveSi 
amoudgebian. sad unda veZioT samarTali? vin unda daicvas Cveni eklesiis 
interesi? Cven TviTon? vfiqrob, rom ver SevZlebT amas! aRmosavleTis 
patriarqebiT? TavisTavad isini arafers warmoadgenen. maT Tan sdevT 
mxolod istoriuli Saravandedi da isic ara yvelas!  faqtiurad isini 
arafris gamkeTebelni arian, Tu mxedvelobaSi miviRebT im garemoebas, rom 
mcire da umniSvnelo aris is eklesia-morwmuneTa krebuli, razedac unda 
emyarebodes maTi Zala da gavlena, xolo yovlad didia mniSvneloba 
ruseTis elesiisa, romlis nebisyofisa da zraxvebis aRmsrulebelni mudam 
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yofilan aRmosavleTis msoflio patriarqebi  da es xdeboda 
Zalauneburad, vinaidan sxvafriv SesaZlebeli ver iqneboda am 
patriarqebisaTvis saeklesio politikis warmoeba msoflio masStabiT. 
vSiSob, rom aRmosavleTis patriarqebi Cvens momaval TavdacvaSi ruseTis 
eklesiis arakanonikur  midrekilebaTa winaaRmdeg Cvens mxareze ver 
dadgebian. TviT ruseTis eklesias ki, mun sapatriarqos aRdgenis Semdegac 
Sexeduleba saqarTvelos eklesiis avtokefaliaze ar Seucvlia, rasac 
amowmebs sxvaTaSoris, Tundac is cnobili rCeva-darigeba moskovisa da 
sruliad ruseTis patriarxi tixonisa, romelic man Cveni eklesiis 
mRvdelmTavrebs 1919 wels gamougzavna.  _ ra vqnaT? sad aris xsna? vis 
ZaluZs ganamrTelos saqarTvelos eklesiis wylulebani? vin gamova 
qomagad da mfarvelad Jamsa gaWirvebisasa? ra pirobebSi Seiqmneba 
SesaZlebeli Cveni eklesiis arsebobis SenarCuneba, misi mdgomareobis 
ganmtkiceba, misi avtoritetis aRdgena? mogmarTavT am kiTxvebiT da 
dabejiTebiT gTxovT SematyobinoT, Tu ra keTdeba, ase vTqvaT, uflebriv 
arsebobis sferoSi? rogor da ra saSualebiT hfiqrobs qarTuli eklesia 
gadairCinos TavaT Tavisi Tavi? kidev vimeoreb, ra gziT aris SesaZlebeli 
saqarTvelos avtokefaluri eklesiis moRvaweobis gangrZoba? es sakiTxi 
CvenTan erTad evropis saeklesio wreebis garkveul nawilsac friad 
awuxebs da afiqrianebs. `keTiladdgoma wmidaTa RvTisaTa ekklesiaTa ~ 
yoveli qristes msaxurisaTvis sanukvaria da ukeTu saxeSi mivRebT 
saqarTvelos eklesiis Rvawlmosil warsuls, gasagebi unda iyos aseTi 
interesi Cvendami. yvelgan da yvelani laparakoben Cveni eklesiis svebedis 
Sesaxeb, TviT es eklesia ki sdums. mas ekuTvnis sityva _ yvelgan 
misawvdomi da gasagoni~ [scssa, fondi 1831, aRwera 2, saqme309, furc. 5-6]. 

25 naSromi exeba saqarTvelos damoukideblobis gamocxadebasa da 
evropuli  politikuri orientaciis aRebas, am sakiTxze arsebul 
SeuTanxmeblobas, akaki Cxenkelis rols evropuli orientaciis sakiTxSi, 
mis brZolas klasobrivi da partiuli niSniT mTavrobis wevrebis 
dapirispirebis winaaRmdeg.  

26 werilSi, saarqivo dokumentebze dayrdnobiT, naCvenebia 1924 wlis 
ajanyebis Sesaxeb sazRvargareTis politikur da qarTuli emigraciis 
wreebSi arsebuli gamoxmaurebebi, maTi gansxvavebuli damokidebuleba 
ajanyebis Sesaxeb, dava am sakiTxis irgvliv. motanilia akaki Cxenkelis, 
noe Jordanias, konstantine gvarjalaZis, noe ramiSvilis, noe xomerikisa 
da sxvebis Tvalsazrisebi, Sefasebulia maTi Sexedulebebi. qarTuli 
emigracia did yuradRebasaqcevda svaneTis, xevsureTis, kaxeTisa da 
qarTlis aboxebas, WiaTuraSi naadrevad dagegmil gamosvlas provokaciad 
acxadebda. mTavrobis yofili wevrebi movlenebs sxvadasxvagvarad 
afasebdnen. 

27 pirveli dokementi warmoadgens aWarlebis _ baTumisa da yarsis olqebis 
musulmanTa damcveli jgufebis mimarTvasruseTis saxelmwifo dumis 
deputatis _ akaki Cxenkelisadmi. dokumenti exeba e. w. `moRalate 
aWarlebis~ saqmes.Cxenkels Txovdnenudanasaulod datyvevebul pirTa 
Suamdgomlobas dumaSi da awvdidnen maTi udanasaulobis damadasturebel 
argumentebs. dokumenti Sedgenili iyo rusulenaze, iTargmna qarTulad.  
meore dokumenti exeba II msoflio omSi tyved Cavardnili qarTvelebis 

daxsnas da maT Camoyvanas samSobloSi. gems Tan axlda mwerali 
konstantine gamsaxurdia, romelsac oficialurad evaleboda tyveebis 
zedamxedveloba. 

28 winamdebare naSromi exeba saqarTvelo-osmaleTis 1919_1921 wlebis 
urTierTobis umniSvnelovanes momentebs. dokumentur masalaze 
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dayrdnobiT, masSi warmoCenilia: a) osmaleTis xelisuflebis mxridan 
saqarTvelosTan mimarTebaSi SefarviT da zogjer aSkarad 
ganxorcielebuli veraguli politikuri gegmis is ZiriTadi nawili, 
romelic saqarTvelos pirveli respublikis teritoriulad danakuwebas 
(server-begis ajanyeba) isaxavda miznad; b) wina planzea wamoweuli, 
saqarTvelos damoukideblobisa da misi saxelmwifoebriobis 
gasanadgureblad, sabWoTa ruseTisa da osmaleTis aliansTan 
dakavSirebuli ZiriTadi momentebi. am fonzea Sefasebuli, CrdiloeTisa 
da samxreTis `veSapebis~ pirispir mdgomi da evropisgan zurgSeqceuli 
saqarTvelos pirveli respublikis SesaZleblobebi.   

29 winamdebare naSromi moicavs sxvadasxva dros dawerili polemikuri 
xasiaTis werilebs da recenziebs, romlebic saqarTvelos uaxlesi 
istoriis aqtualur problematikas exeba da mkiTxvel sazogadoebas 
garkveul warmodgenas Seuqmnis ama Tu im mniSvnelovani istoriuli 
procesebisadmi avtoris damokidebulebis Sesaxeb. 

30 1) ruseT-osmaleTis interesebis urTierT damTxvevam da amierkavkasiis 
regionSi gabatonebisaTvis swrafvam, saqarTvelos saxelmwifos arseboba 
safrTxis qveS daayena. mosalodneli katastrofisgan damzRvevi meqanizmis 
Seqmnis mcdeloba (amierkavkasiis sami respublikis samxedro Zalebis 
gaerTianebis idea) im etapze uSedego aRmoCnda. amierkavkasiis regionis 
garSemo Seqmnili umZimesi politikuri situaciis argaTvaliswinebidan 
gamomdinare, somxeTisa da azerbaijanis warmomadgenlobam regionaluri 
dapirispirebis gza airCia da saerTaSoriso konferenciebze saqarTvelos 
teritoriebis mitacebis mcdelobiT iyvnen dakavebulni. am fonze, gareSe 
Zalebis mxridan mosalodnel safrTxes nakleb yuradRebas uTmobdnen. 2) 
sabWoTa ruseTisa da osmaleTis dafinansebiT saqarTveloSi moqmedi 
antiqarTuli organizaciebi, axladSeqmnili saxelmwifos waqceviT da 
qveynis teritoriuli mTlianobis darRveviT iyvnen dainteresebulni. 
Sesabamisi masalebiT dadasturebulia, rom `samuslimano saqarTveloSi~ 
maTi mxridan dagegmili gamosvlebi, samxreT_dasavleT saqarTvelos 
Camocilebaze iyo gaTvlili. ramdenadac sabWoTa ruseTi, saqarTvelos 
winaaRmdeg mebrZol partniors osmaleTSi xedavda, misadmi fuliTa da 
iaraRiT daxmareba pirvelxarisxovan amocanad qonda dasaxuli. am fonze, 
da-savleT evropis qveynebis axloaRmosavluri wajeq-ukujeqis `abrundis~ 
politikuri kursidan gamomdinare, saqa-rTvelo CrdiloeTisa da 
samxreTeli mtaceblebis _ ruseT-osmaleTis pirispir martod-marto 
aRmoCnda. inglisis diplomatiuri wreebis ZalisxmeviT,  osmaleTis 
saxelmwifos gadarCenam (servis xelSekruleba) da ruseT-osmaleTis 
`megobrul~ formatSi dawyebulma molaparakebebma, saqarTvelos 
saxelmwifos damoukideblobis arseboba kiTxviTi niSnis qveS daayena. 3) 
evropis saxelmwifoebidan Sepirebuli daxmarebis armiRebam da qveynis 
Tavdacvisunarianobis gasaZliereblad mxolod adgilobriv resursebze 
dayr-dnobam, qarTuli jaris raodenobrivad gazrdisaTvis saWiro 
infrastruqturis Seqmna Seaferxa. CrdiloeTidan da samxreTidan 
mosalodneli safrTxeebis garduvaloba, qarTul politikur speqtrs 
kargad qonda gacnobierebuli. mimdinare politikuri procesebiT aSkarad 
gamoikveTa, rom evropis qveynebma, saqarTvelos saxelmwifos samomavlo 
bedis gadawyvetis gasaRebi sabWoTa ruseTs gadasca. dokumenturi masaliT 
dasturdeba, rom osmaleTis mxridan `keTilmezoblobis~ Sesaxeb 
gakeTebul gancxadebebs, saqarTvelos xelisufleba undoblad ekideboda 
da `samuslimano saqarTvelosTan~ mimarTebaSi misgan pretenziebis moxsnis 
garantad oficialur dokuments iTxovda. 4) CrdiloeTisa da samxreTis 
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mezoblebis okupaciisagan qveynis gadasarCenad, saqarTvelos 
diplomatiuri korpusis mxridan ruseT-osmaleTis dapirispirebis 
mcdeloba uSedego aRmoCnda. makiavelizmis nacadi meTodebis gamoyenebiT 
da osmaleTTan ‘megobrobis~ gamyarebis motivaciis fonis SeqmniT, sa-
mxreT-dasavleTi saqarTvelos istoriuli teritoriebi sabWoTa ruseTma 
savaWro sagnad aqcia. saqarTvelos winaaRmdeg saomari moqmedebebis 
dawyebis SemTxvevaSi, ruseTisadmi osmaleTis ardapirispirebis safasurad, 
am ukanasknels artaanisa da arTvinis okrugebis misakuTrebis realuri 
garantiebi SesTavaza. 

31 ნაშრომში უცნობ მასალაზე დაყრდნობით შესწავლილია ცნობილი საზოგადო 

მოღვაწის კონსტანტინე გვარამაძის ღვაწლი სამხრეთ საქართველოს სიძველეთა 

გადარჩენის საქმეში. 
32 მოსე ჯანაშვილის 160 წლისთავთან დაკავშირებით ნაშრომში წარმოჩენილია მისი 

მოღვაწეობა საეკლესიო მუზეუმის ფონდების გამდიდრებაში, სადაც იგი მუზეუმის 

დახურვამდე მუშაობდა.  
33 ნაშრომში დღემდე უცნობ მასალაზე დაყრდნობით შესწავლილია რაფიელ ივანიცკი-

ინგილოს ემიგრაციაში მოღვაწეობის პერიოდი. პირველად ქვეყნდება მისი წერილები 

რომის პაპის, კენტერბერიელი არქიეპისკოპოსისადმი და ერთა ლიგისადმი 

ბოლშევიკების მიერ დევნილი საქართველოს ეკლესიის უფლებების და მისი 

მწყემსმთავრის ამბროსი ხელაიას  უფლებების დაცვისათვის. 
34 ნაშრომში უცნობ საარქივო მასალაზე დაყრდნობით შესწავლილია საქართველოს 

კათოლიკოს-პატრიარქის ლეონიდე ოქროპირიძის შეხედულება თავისუფლებაზე და 

მისი მიმართება რელიგიის მიმართ. 
35 ნაშრომში პირველად ქვეყნდება უშიშროების არქივში ჩვენს მიერ გამოვლენილი 

მასალა, რომელიც ეხება მე-19-20 - საუკუნის დასაწყისში თუ როგორ შლიდნენ 

სომხები სამხრეთ საქართველოში ეკლესია-მონასტრებზე არსებულ ქართულ 

წარწერებს და მათ ნაცვლად ტაძრების მითვისების გამო სომხურ წარწერებს 

აკეთებდნენ. 
36 სტატიაში შესწავლილია ბაგრატიონთა შიდადინასტიოური ბრძოლის ისტორია და 

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მოძრაობა საქართველოში მე-18 საუკუნეში. დად-

გენილია, რომ ქართლის მეფეების ვახტანგ მეექვსისა და იესე პირველის შთამომავ-

ლები მე-18 საუკუნის 30-იანი წლებიდან 80-იანი წლების დასაწყისამდე ცდილობდნენ 

თავიანთი კუთვნილი სამეფო ტახტის დაბრუნებას. ამის გამო, მათ ხანგრძლივი 

დაპირისპირება და ბრძოლა მოუხდათ ბაგრატიონთა სამეფო დინასტიის კახეთის 

შტოს წარმომადგენლებთან - თეიმურაზ მეორესა და ერეკლე მეორესთან, რომლებმაც 

შეძლეს შეენარჩუნებინათ ქართლი. აღნიშნულმა ბრძოლამ თავისი კვალი დააჩნია 

თანადროულ საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ცხოვრებას საქართველოში. 
37 სტატიაში შესწავლილია ქართულ-ებრაული ურთიერთობის მრავალსაუკუნოვანი 

ისტორიის ერთ-ერთი უაღრესად საყურადღებო ეპიზოდი, რაც მეორე მსოფლიო ომის 

პერიოდში, გერმანიის მიერ ოკუპირებულ ევროპის სახელმწიფოებში მოხდა. კერძოდ, 

ქართული ემიგრაციის მემარჯვენე-რადიკალურმა ნაწილმა, რომელიც გერმანიის 

იმდროინდელ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობდა, უდიდესი ძალისხმევით 

შეძლო ფიზიკური განადგურებისაგან ეხსნა ქართველი ებრაელების ის ნაწილი, 

რომელიც ნაცისტების ტყვეობაში აღმოჩნდა.  
38 სტატიაში შესწავლილია ირანის უკანასკნელ სამეფო დინასტიასთან - ფაჰლა-

ვიანებთან (ანუ ფეჰლევიდებთან) ურთიერთობაში მყოფ ქართველთა ისტორია. და-

დგენილია, რომ ხსენებული დინასტიის წარმომადგენელ ორ მონარქთან - რეზასთან ან 
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მის ვაჟთან - მოჰამად რეზასთან საკმაოდ მჭიდრო ურთიერთობა ან შეხება ჰქონდათ 

ქართველებს, რომელთა შორისაც იყვნენ: ბიზნესმენები და მეცენატები (აკაკი 

ხოშტარია), ინჟინრები (პოლკოვნიკი ივანე ვარაზაშვილი), სპორტსმენები (გიორგი 

ჩაგუნავა, ლევან თედიაშვილი) და სხვები.    
39 სტატიაში შესწავლილია თუ როგორ აისახა ვახტანგ მეექვსის მოღვაწეობა როგორც 

თანადროულ, ასევე მომდევნო ხანის საზოგადოებრივ აზროვნებაში საქართველოშიც 

და მის ფარგლებს გარეთაც. ვინაიდან ზემოხსენებული საკითხი ამომწურავი შესწავლა 

მხოლოდ  მონოგრაფიაში თუ მოხერხდება, ამ ნარკვევში ყურადღება გამახვილებულია 

მხოლოდ რამდენიმე მნიშვნელოვან ასპექტზე. 
40 statiaSi saubaria saqarTveloSi ebraelTa pirvel Camosaxlebaze, maT 

yofaze da qarTvelebTan odindel kavSir-urTierTobaze; maT mier 
qarTuli enis gaTavisebaze da yvelafer qarTulisadmi erTgulebaze da 
a.S. yovelive amis Sesaxeb damajereblad iyo moTxrobili z. WiWinaZis 
wignSi, romelic XX s-is dasawyisSi miiRo qarTvelma mkiTxvelma. naSromma 
maSinve didi mowoneba daimsaxura rogorc qarTvel, ise ebraul 
mosaxleobaSi. 

41 statiaSi yuradRebaa gamaxvilebuli ruseTis saxelmwifo saTaTbiroSi 
qarTveli deputatis, soc-demokratiuli partiis erT-erTi lideris, evg. 
gegeWkoris gamosvlaze, romelmac saqveynod dagmo is kolonizatoruli 
politika, romelsac ruseTis wminda sinodi iCenda saqarTvelos eklesiis 
mimarT da saeklesio kanonebis darRveviT anxorcielebda qartveli 
mrevlis Seviwrovebas, misi eklesia-monastrebis ngrevas, mSobliur enaze 
wirva-locvis Catarebas da a.S. igi madlierebiT moixseniebda rusi 
moRvawis, nikoloz durnovos mamxilebel naSromebs, mimarTuls ruseTis 
wm. Sinodis kursis winaaRmdeg.  

42 statiaSi saubaria im qarTvel deputatebze (prokofi ServaSiZe, konst. 
kandelaki, akaki Cxenkeli), romlebic arCeuli iyvnen baTumis olqidan da 
soxumis okrugidan ruseTis I, III da IV saxelmwifo saTaTbiroebSi da Zal-
Rones ar iSurebdnen TavianTi amomrCevlebis saWirboroto sakiTxebis 
warmosaCenad. gansakuTrebiT aRsaniSnavia deputat akaki Cxenkelis 
gamosvla 1912 wlis aWaris mahmadiani qarTvelebis interesebis dasacavad. 

43   artur kaningeimi (1812-1884) avtoria wignisa `mogzauroba aRmosavleT 
kavkasiaSi, kaspiisa da Sav zRvebze, gansakuTrebiT daRestanSi da 
sparseTisa da TurqeTis sazRvrebze 1871 wlis zafxulSi~ (londoni, 1872). 
igi saqarTveloSi imyofeboda didi mTavris mixeilis mmarTvelobisas. man 
dagvitova saintereso cnobebi Tbilisis mdgomareobis, misi ubnebis, 
vaWrobis, muzeumis, operis da sxvaTa Sesaxeb; agreTve gvacnobs maRali 
Tanamdebobis moxeleebs _ kavkasiis mefisnacvals mixeil nikolozis Zes, 
baron nikolais (mefisnacvlis mTavari sammarTvelos ufross), 
infanteriis general mirskis (quTaisis yofil general-gubernators), 
gustav raddes (germanel mecniers, kavkasiis muzeumis aRmdgenels) da sxva. 
Cven warmovadgineT germanuli teqstis Targmani da komentarebi.  

44 es dokumenti exeba britaneTis premier-ministris loid jorjisa da 
saqarTvelos sagareo saqmeTa ministris evgeni gegeWkoris Sexvedras 1920 
wlis 10 dekembers. dokumenti gvawvdis sayuradRebo informacias 
saqarTveloSi da saerTod kavkasiaSi 1920 wels Seqmnili viTarebis 
Sesaxeb. Cven movitaneT dokumentis rogorc inglisuri teqsti, ise misi 
qarTuli Cveneuli Targmani. 

45 dokumentis teqsti daculia q. londonSi, britaneTis nacionalur 
arqivSi. Cven warmovadgineT inglisuri dedani qarTuli TargmaniTa da 
komentarebiT. dokumentSi gadmocemulia qarTveli patriarqisa da 
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samRvdelo pirTa sasamarTlo procesi, romelic mimdinareobda TbilisSi, 
naZaladevis muSaTa TeatrSi 1924 wlis 10-19 marts, mobilizebuli 
egzaltirebuli muSebisa da politkultelebis skandirebis TanxlebiT _  
`samSoblos moRalateebi~, `anaforiani agentebi~.  

46 statiaSi mimoxilulia germaneli mogzaurebis naSromebi, romlebic  
imyofebodnen saqarTveloSi 1770 wlidan me-19 saukunis Sua xanebamde 
(giuldenStedti, rainegsi, klaproti, aixvaldi, vagneri, haqsthauzeni). 
statiaSi ganxilulia am mogzaurTa miznebi da amocanebi, maTi 
urTierTobebi adgilobriv mmarTvelobasTan; warmoCenilia maT mier 
detalurad aRwerili adgilobrivi cxovrebis yvela mxare. vexebiT 
mogzaurTa mier termin `georgias~ xmarebas. aRvniSnavT, rom arc erTi 
mogzauri ar xmarobs termins `samxreT oseTi~, Tumca ician maTi 
gansaxleba mdinareebis liaxvis, qsnisa da frones zemo dinebebSi, isini 
mxolod `qarTlze~ saubroben.  

47 naSromSi aRniSnulia, rom   emigraciaSi myofi saqarTvelos erovnuli 
mTavroba yovel Rones xmarobda, raTa gaebaTilebina ruseTis 
xelisufalTa cru gancxadebebi saqarTveloSi arsebul mdgomareobaze. 
saqarTvelos erovnuli mTavroba parizSi dabinavda. safrangeTis 
xelisuflebam, parizSi, saqarTvelos demokratiuli respublikis 
mTavrobis legacia, 1933 wlamde SeinarCuna.   ruseTis bolSevikuri 
xelisufleba cdilobda Tavisi nacadi diplomatiuri xrikebiT 
erTmaneTisTvis gadaekidebina evropis saxelmwifoebi. safrangeTis 
xelisuflebas, romelic maSin ruseTis mkacri kritikiT gamodioda, 
ruseTis mimarT orWofuli pozicia ekava. Tavis mxriv, ruseTis 
bolSevikuri xelisufleba cdilobda daeyoliebina safrangeTis mTavroba, 
risTvisac mas hpirdeboda valebis cnobas, Zveli megobrobis ganaxlebas, 
kavkasiis da sparseTis navTis sabadoebSi wilis miRebas da versalis 
xelSekrulebis gadasinjvaze droebiT gaCumebas. raimon puankare (1860-1934 
w.w.) cnobili frangi saxelmwifo moRvawe da politikuri figura iyo. r. 
puankares prezidentoba pirveli msoflio omis periods daemTxva. r. 
puankares eWvis TvaliT uyurebda ruseTis social-demokratiuli muSaTa 
partia, romelic ruseTSi saxelmwifo gadatrialebisTvis emzadeboda. 
raimon puankares saqarTvelos damoukideblobis sakiTxTan dakavSirebiT 
mkveTri pozicia ekava. genuis konferenciis win, man calsaxad ganacxada: 
`SeuZlebelia saqarTvelos saxeliT, romlis damoukidebloba `de iure“ 
cnobilia wamyvani saxelmwifoebis mier da ruseTma igi Zalis gamoyenebiT 
daipyro, genuis konferenciaze isaubros am Zalis warmomadgenelma“. man 
oficialuri instruqcia misca genuis konferenciaze safrangeTis 
delegaciis meTaurs - lui bartus, daecva saqarTvelos erovnuli 
mTavrobis interesebi da ar daeSva, rom genuis konferenciaze, sabWoTa 
ruseTis warmomadgenels qarTveli xalxis saxeliT elaparaka. naSromSi 
xazgasmulia, rom emigraciaSi myofi saqarTvelos erovnuli mTavrobis 
Zalisxmevis miuxedavad, saqarTvelo mravali aTeuli wlis manZilze 
ruseTis imperiuli politikis msxverplad rCeboda. qarTuli emigracia 
kvlav aqtiurad agrZelebda brZolas saqarTvelos damoukideblobis 
aRdgenisTvis. saerTaSoriso sazogadoebis mxardaWera da evrointegraciis 
kursi DdRevandeli saqarTvelos umTavres gzad rCeba, radgan 
saqarTvelos teritoriebis 20% dRemde ukanonod aris okupirebuli 
ruseTis jarebis mier. 

48 naSromSi aRniSnulia, rom 1921 wels saqarTveloSi rusuli armiis 
SemoWris Semdeg, qveynis iZulebiTi gasabWoeba moxda. saqarTveloSi, 1921 
wlis Tebervlidan, sabWoTa ruseTSi 1917-1921 wlebSi miRebuli kanonebis 
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gadmoReba aqtiurad daiwyo. 1921 wlis 14 aprils, miiRes saqarTvelos 
revkomis dekreti #21 `saxelmwifosagan eklesiisa da eklesiisagan 
skolis gamoyofis Sesaxeb“. sabWoTa xelisuflebam brZolis iaraRad 
gamoacxada lozungebi: `Zirs gonebis damaClungebeli taZrebi, gaumarjos 
masSi ganaTlebis taZars“, `gaumarjos sabWoTa mTavrobas, romelic 
ebrZvis yovelgvar crumorwmuneobas da borotmoqmedebas“, `Zirs matyuara 
samRvdeloeba da maTi kontrrevoluciuri bude“, `gaumarjos sabWoTa 
xelisuflebas, Zirs sarwmunoeba da misi damqaSebi“. aRniSnuli kanonebi 
qarTuli sinamdvilisTvis savsebiT miuRebeli iyo. bolSevikebis 
SefasebiT, samRvdeloeba feodaluri wyobilebis gadmonaSTad miiCneoda. 
isini eklesiebis masobrivi daxurvis Sesaxeb, dadgenilebebs aqtiurad 
iRebdnen. yofili eklesiis SenobebSi ki klubebi, skolebi, aseve, 
samkiTxveloebi ixsneboda. daaxloebiT erT weliwadSi, saqarTveloSi 1212 
eklesia daixura. saqarTveloSi sabWoTa xelisuflebis damyarebis 
pirvelive dReebidan, samRvdelo pirTa mimarT sastiki represiebi daiwyo. 
1922 wlis 13 ivniss,  `Ceka“-s Tavmjdomarem - kote cincaZem, sruliad 
saqarTvelos kaTolikos patriarqi – ambrosi xelaia dakiTxvaze daibara, 
radgan man werili gaugzavna genuis saerTaSoriso konferencias, 
romelSic wiTeli armiis mier saqarTvelos dapyroba da ZaldatanebiTi 
gasabWoeba amxila. naSromSi xazgasmulia, rom bolSevikuri 
stereotipebisgan sazogadoebrivi azrovnebis gaTavisuflebas aTeuli 
wlebi dasWirda. 1991 wlis 9 aprils, saqarTvelos damoukideblobis 
aRdgenis da sabWoTa kavSiridan gamosvlis Semdeg, SesaZlebeli gaxda 
saqarTvelosTvis Tavdadebuli sasuliero pirebis Rvawlis dafaseba. 

49 naSromSi aRniSnulia, rom 1921 wlis Teberval-martSi, ruseTis 
bolSevikuri xelisuflebis wiTeli armiis mier,  saqarTvelos 
teritoriis aneqsia-okupaciis Semdeg, qarTvel xalxs damoukideblobis 
aRdgenisTvis brZola ar Seuwyvetia. saqarTvelos helsinkis jgufis 
moRvaweoba qarTuli erovnul-ganmaTavisuflebeli moZraobis Semadgeneli 
nawilia. naSromSi aRniSnulia, rom 1975 wlis 1 agvistos, fineTis 
dedaqalaq helsinkSi, 35 saxelmwifos  _ evropis qveynebis, aseve, amerikis 
SeerTebuli Statebis da kanadis warmomadgenlebma, xeli moaweres 
usafrTxoebisa da TanamSromlobis Sesaxeb SeTanxmebas, romelmac 
saerTaSoriso cxovrebaSi axal eras Cauyara safuZveli. helsinkis 
deklaracias sabWoTa kavSiric SeuerTda. helsinkis TaTbiris daskvniTi 
aqti, qveynebs adamianis uflebebis dacvisken mouwodebda. dasavleTis 
qveynebis meTaurTa mizani, civi omis daZabulobis ganmuxtva iyo, xolo 
sabWoTa kavSiris liderebs sazRvrebis ganmtkicebis garda, ekonomikuri 
interesebic hqondaT. sabWoTa kavSirSi, adamianis uflebaTa darRvevebi, 
represiebi da sakuTari mrwamsis gamo dapatimrebebi, gansakuTrebiT mas 
Semdeg gaZlierda, rac sabWoTa mTavrobam helsinkis SeTanxmebas moawera 
xeli. samocdaaTiani wlebis miwuruli da oTxmociani wlebis pirveli 
naxevari, sabWoTa xelisuflebis antihelsinkuri moqmedebiT xasiaTdeboda. 
saxelmwifo uSiSroebis komiteti, SeniRbulad miliciis saxeliT 
moqmedebda da sxvadasxva provokaciebs mimarTavda: apatimrebda, xolo 
Semdeg SeTiTxnili braldebebiT, viTomda xulignobis, qurdobis gamo, 
sisxlis samarTlis damnaSaveTa banakebSi gzavnida sindisis patimrebs. 
sabWoTa uflebaTa damcvelebi  Tavissave miRebul kanonebs 
ugulvebelhyofdnen.  saqarTveloSi, adamianis uflebaTa dacvis 
sainiciativo jgufi, miznad isaxavda   adamianis uflebaTa darRvevebis 
gamovlenas da mxilebas, aseve, sindisis patimrebis, kulturis ZeglTa, 
saqarTvelos marTlmadidebeli eklesiis dacvas suk-is (saqarTvelos 
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uSiSroebis komiteti) Semotevisgan. isini xels uwyobdnen sxvadasxva 
uflebrivi dokumentebis da akrZaluli wignebis popularizacias. 
naSromSi xazgasmulia, rom Hhelsinkis deklaraciis muxlebi, TiTqmis  mis 
xelmomwer yvela qveyanaSi irRveoda. aRmosavleT evropis, aseve, ssr 
kavSiris moqalaqeebisTvis helsinkis xelSekrulebas didi mniSvneloba 
hqonda, radgan igi adamianis uflebaTa gaumjobesebis  imeds iZleoda. 
Tavis mxriv,  evropuli helsinkis organizaciebi akontrolebdnen  
helsinkis xelSekrulebaTa dacvas TavianT qveynebSi. 

50 naSromSi aRniSnulia, rom sabWoTa ruseTs da qemalistur osmaleTs 
msoflio omis Semdeg, saerTo mizani gauCndaT: brZola gamarjvebul 
saxelmwifoTa kavSiris anu antantis winaaRmdeg. pirveli ebrZoda maT 
samxreT ruseTSi _ TeTrgvardielTa frontze; meore _ mcire aziaSi, 
berZnebis mier gaSlil frontze. am saerTo interesebis gaCenam, sabWoTa 
ruseTs da qemalistur osmaleTs saerTo interesebi Seuqmna. ruseTi, 
osmaleTis xelisuflebas, seriozul daxmarebas uwevda da saqarTvelos 
winaaRmdeg mosalodneli omis dawyebis SemTxvevaSi, masSi saimedo 
partniors xedavda. Turq nacionalistebsa da bolSevikebs Soris pirvel 
kontaqtebs adgili jer kidev 1919 wlis maisSi hqonda, dasavleT 
anatoliaSi berZnuli sadesanto jaris gadasxmis Semdeg. mustafa qemalis 
TanamebrZoli, husrev bei, 7 ivniss, aRmosavleTis frontis meTauris 
qiazim yarabeqirisadmi, gagzavnil werilSi, moiTxovda kavkasiis 
bolSevizacias da osmaleTSi sabWoTa xelisuflebisTvis xelsayreli 
reJimis damyarebas. 1921 wlis 16 marts, im dRes, roca baTumSi jer kidev, 
saqarTvelos demokratiuli respublikis mTavroba imyofeboda, moskovSi, 
Turqebma da rusebma xeli moaweres xelSekrulebas, romlis meore 
muxliT, TurqeTi uTmobs saqarTvelos Tavis suverenul uflebebs 
baTumze. konstantinopolSi saqarTvelos demokratiuli respublikis 
mTavrobis warmomadgeneli aqtiurad muSaobda, raTa gaeqarwylebina iq 
myofi ruseTis bolSevikuri mTavrobis wargzavnilis _ k. modebaZis cru 
informaciebi. k. gvarjalaZe uSualod xvdeboda osmaleTSi myof 
saberZneTis, poloneTis, rumineTis, fineTis, sparseTis, iaponiis da sxva 
qveynebis warmomadgenlebs da zust cnobebs awvdida maT bolSevikur 
saqarTveloSi arsebul viTarebaze da qarTveli xalxis realur 
ganwyobaze. ucxoeTis saxelmwifoTa meTaurebi TanagrZnobiT uyurebdnen 
saqarTvelos teritoriuli mTlianobis aRdgenis sakiTxs. miuxedavad, 
amisa, saqarTvelo aTeuli wlebis manZilze sabWoTa ruseTis Semadgenel 
nawilad rCeboda. 

51 XVIII saukunis 80-90-ian wlebSi, qarTl-kaxeTis samefoSi Seqmnili 
saSinao da sagareo politikuri fonidan gamomdinare, centralur 
xelisuflebaSi aSkarad gamoikveTa mZime krizisuli viTareba, romlis 
logikur Sedegic samefo saxlis SigniT arsebuli ganxeTqileba gaxda. 
qarTul istoriografiaSi damkvidrebuli mosazrebis Tanaxmad, arsebuli 
problemis Semdgomi gaRrmavebis Tavidan asacileblad 1791 w. erekle II-m 
Seadgina sagangebo dokumenti, romelsac anderZis daniSnuleba mianiWa, 
istoriaSi ki es ukanaskneli “ganwesebaTa” saxeliT moixsenieba. 
dReisaTvis arsebuli dokumenturi masalis analizis safuZvelze statiaSi 
gamoTqmulia mosazrebebi “anderZis” avTenturobisa da misi  anulirebis 
sakiTxebTan dakavSirebiT. 

52 sruliad marTlmadidebelTa rodosis TaTbirebi 1961-1964 wlebSi samjer 
gaimarTa. maT amocanas warmoadgenda marTlmadidebeli eklesiis 
krebiswina TaTbirze gansaxilveli sakiTxebis nusxis SemuSaveba, 
qristianul samyarosTan urTierTobis gzebis gansazRvra. 
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rodosis I TaTbiris mzadebis periodSi ruseTis patriarq aleqsisa da 
msoflio patriarq aTinagoras Soris mimowerisas aRmoCnda, rom msoflio 
patriarqs saqarTvelos eklesiis avtokefaliis Sesaxeb informacia ar 
hqonda. ruseTis patriarqis mier msoflio patriarqisaTvis miwodebul 
cnobaSi aRiarebulia saqarTvelos eklesiis adrindeli (V_XVIII ss.) da 
1917 wels aRdgenili avtokefalia.  
rodosis TaTbirebze saqarTvelos eklesia avtonomiur eklesiaTa Siris 

iyo dasaxelebuli. I da II TaTbirs saqarTvelos warmomadgeneli  ar 
daswrebia. III Sekrebis dros, 1964 wels episkoposma ilia Semoqmedelma 
(SiolaSvili) saqarTvelos eklesiis uflebaTa damcrobis gamo sityvieri 
da werilobiTi protesti ganacxada. protestis uSedegobis gamo 
sruliadmarTlmadidebelTa momdevno TaTbirSi saqarTvelos eklesias 
monawileoba aRar miuRia.  
kaTolikos-patriarq ilia II-is brZola saqarTvelos eklesiis 

avtokefaliis aRiarebisaTvis 1990 wels warmatebiT damTavrda, magram 
diptiqSi saqarTvelos eklesiis adgilis gansazRvra momavlis saqmed 
rCeba. 

53 saqarTvelosa da daRestnis kulturul urTierTobebSi aleqsandre 
roiniSvils gansakuTrebuli adgili uWiravs.roiniSvili daRestanSi 1881-
1889 wlebSi imyofeboda. daRestnis Tematikaze man sakmaod mdidari 
fotokoleqcia Seqmna. igi arqeologiur gaTxrebsac atarebda daRestnis 
mTianeTSi da aq qarTulenovan warwerebs, qristianul siZveleebsa da 
numizmatikur masalas miagno, romelTa meSveobiTac daamtkica, rom Zvelad 
daRestani Sedioda saqarTvelos politikuri, ekonomikuri da kulturuli 
gavlenis sferoSi. aleqsandre roiniSvilma mniSvnelovani wvlili Seitana 
daRestnis istoriisa da eTnografiis Seswavlis saqmeSi. man dRiurebis 
saxiT werilobiTi wyaroebic datova. gansakuTrebul yuradRebas 
imsaxurebs 1885 wels Temir-xan-SuraSi aleqsandre roiniSvilis mier 
`kavkasiis muzeumis~ daarseba, romelic erTi wlis Semdeg moZrav muzeumad 
gadaakeTa. 1886 wels roiniSvilma Tavisi muzeumiT imogzaura qalaqebSi: 
astraxanSi, yazanSi, moskovsa da peterburgSi.daRestanSi roiniSvilis 
mravalmxriv moRvaweobaSi gansakuTrebuli aRniSvnis Rirsia misi 
dauRalavi Zalisxmeva daRestnis saganZuris gadasarCenad. aleqsandre 
roiniSvilisgardacvalebis Semdeg (1898 wlis 11 maisi) mis mier 
gadaRebuli fotosuraTebis mniSvnelovani nawili  (maT Soris daRestnis 
Tematikaze Seqmnili fotoebi) gaifanta sxvadasxva arqivebsa da 
koleqciebSi da dRevandlamde sxva fotografTa namuSevrebad miiCneva. 

54 ნაშრომი წარმოადგენს საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის 

მთავარსარდლის გენერალ გიორგი კვინიტაძის რადიოინტევრიუს პუბლიკაციას, 

რომელიც მან  რადიო „თავისუფლების“ ქართულ რედაქციას მისცა, 1968 წლის მაისში, 

საქართველოს დამოუკიდებლობის 50 წლისთავთან დაკავშირებით. ინტერვიუს 

აუდიო ჩანაწერი დაცულია ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში. გიორგი კვინიტაძის 

ინტერვიუ საინტერესო წყაროა საქართველოს უახლესი ისტორიის კვლევით 

დაინტერესებულ მკვლევართათვის. ინტერვიუში გიორგი კვინიტაძე იხსენებს 

საქართველოს დამოიკიდებლობის გამოცხადების პერიოდს, იმ ფაქტებს, რომელმაც 

დიდი გავლნა მოახდინა მასზე, ასევე ცდილობს დაასაბუთოს, რომ საქართველო 

ევროპული სახელმწიფოა და არა აზიური.   
55 statiaSi ganxilulia saqarTvelos istoriis erT-erTi rTuli da 

mravalmxrivi periodis erovnuli moZraobis ZiriTadi sakiTxebi. naCvenebia 
ra roli iTamaSa da ra gza ganvlo qarTvelma erma cnobierebis 
cvlilebis TvalsazrisiT. 
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56 სტატიაში ეთნოგრაფიული მასალის საფუძველზე გაანალიზებულია სივრცის 

მნიშვნელობა რელიგიური იდენტობის ჩამოყალიბებაში და სივრცისადმი 

დამოკიდებულების პრობლემეა იძულებით გადაადგილებული მოსახლეობი 

მაგალითზე. 

57 ზ. ჭიჭინაძემ შეისწავლა ძველი ქართული მედიცინის ისტორია  და 

მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა  მედიცინის ისტორიის  კვლევის საქმეში.   

სტატიაში განხილულია განხილულია მისი ცნობები და შეხედულებები 

ტრადიციული ქართული მედიცინის შესახებ და მისი  ხელნაწერი  “ ქართული 

სამკურნალო მწერლობა.    ისტორია ქართული მკურნალობისა  უძველესი დროიდამ“,  

თფ. 1917.  რომელშიც იგი   ქართული მედიცინის განვითარების  რამდენიმე ეტაპს  

წარმოგვიდგენს.   
58 სტატიაში განხილულია   ადამიანის  ეკოლოგიის ხალხური ტრადიციების კვლევის 

შედეგები საქართველოში. ადამიანისადმი (ბავშვისადმი) საზოგადოების 

დამოკიდებულების საკითხი და სხვ.    
59 mocemuli sakiTxi, rogorc CvenTvisaa cnobili, eTnologebis mier, 

religiis istoriis kuTxiT ar gamokvleula. Cveni naSromi sakiTxis am 
kuTxiT Seswavlis mcdelobaa. naSromSi SevecadeT gagverkvia Tu ra miTo 
– religiuri suraTia gadmocemuli `mze Sinas~, `mze CaRma Cavida~, `mze da 
mTvare~ da `zecas viyav, zeca vnaxe~, batonebis nanasa da maT folklorul 
variantebSi. ratom iyo `mze Sina~ iseTi popularuli simRera, rom misi 
qalaquri variantic ki Seiqmna? Cvenamde moRweuli cnobebis mixedviT, 
ratom imRereboda igi samegreloSi qarTulad da svaneTSi svanurad, anda 
Sereuli qarTuli sityvebiT? ratomaa, rom igi qarTuli folkloris erT-
erTi yvelaze damaxasiaTebeli, popularuli da mraval kuTxeSi 
gavrcelebuli nimuSia. 

60 naSromSi ganxilulia alilosa da Wonas ritualebis urTierTkavSiri da 
maTSi SemorCenili winaqristianuli da qristianuli fenebi. 

61 naSromSi ganxilulia, rom iZulebiT gadaadgilebul mosaxleobaSi 
(cxinvalis regioni) kvlav mimarTaven mkurnalobis tradiciul meTodebs.  
ZiriTadad SenarCunebulia mkurnalobis magiur-religiuri praqtika, rasac 
fsiqoTerapiuli efeqti ganapirobebs (SelocviT mkurnaloba). bunebrivia, 
devnilobis periodSi aRniSnuli praqtika kvlav gaaqtiurda. 

62 statiaSi dawvrilebiTaa Seswavlili XV saukunis dokumentis monacemebi 
“svaneTis mTiuleTSi” arsebuli eklesia-monastrebis, maTSi daunjebuli 
saganZurisa da cixesimagreebis Sesaxeb. 

63 statiaSi samecniero literaturisa da savele masalis safuZvelze 
ganxilulia ganxilulia qvemo qarTlSi mimdinare eTnosocialuri 
procesebi. yuradReba gamaxvilebulia polieTnikuri regionisTvis am 
kuTxiT damaxasiaTebel problemebze.   

64 სტატიაში დაჯგუფებულია ყანსავ ყიფიანის შესახებ არსებული ლეგენდები, 

გადმოცემები, სიმღერები, ფერხული. გაანალიზებულია თვითეულ მათგანში 

მოთხრობილი ისტორიები და ეს მასალა შედარებულია თანამედროვე 

ეთნოგრაფიული კვლევით (2010-2015) მოძიებულ ინფორმაციას. დაკონკრეტებულია 

ყანსავ ყიფიანის გმირობსა და საზოგადოებრივი ღვაწლის ამსახველი ინფორმაცია.  

გამოვლენილია მის ცხოვრებასთან დაკავშირებული გეოგრაფიული პუნქტები: მისი 

რეზიდენცია, კარის ეკლესია, ყიფიანთა სასაფლაოები, სხვადასხვა საგუშაგო კოშკები. 

ნაშრომი შესრულებულია ისტორიული ეთნოლოგის კვლევის ფარგლებში და ყანსავ 

ყიფიანის ლეგენადრული სახე წარმოდგენილია ისტორიის რეპრეზენტაციის ერთ-ერთ 
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მნიშვნელოვან სეგემენტად სვანეთის ყოფაში. 
65 სტატაიაში წარმოდგენილია თურქეთის რესპუბლიკის ფარგლებში მოქცეული 

მაწახლის ზემო ნაწილის ისტორია და ეთნოგრაფიული ვითარება.  აღწერილია ზემო 

მაწახლის გეოგრაფია, მოკლე ისტორია, თანამედროვე სურათი: თემთა და სოფელთა 

დაკონკრეტებით. მოთხრობილია ადგილობრივ საგვარეულოთა საგვარეულო 

ისტორიები, და დაკონკრეტებულია მათი განსახლების არეალი. ვრცლად აღწერილია 

ისტორიული მახსოვრობის ფაქტები.   
66 სტატიაში მოთხრობილია თურქეთში მოღვაწე მეცნიერისა და მთარგმნელის ჰაირი 

ჰაირიოღლუს (ვახტანგ მალაყმაძის) ცხოვრებისა დ ამოღვაწეობის ერთიასპეტი: მისი 

დამოკიდებულება საქართველოს მართლმადიდებელ სამოციქულო ეკლესიათნ და 

საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქთან, უწმიდესთან და უნეტარესთან ილია 

მეორესთან. ნაშრომი ეყრდნობა ვახტანგ მალაყმაძის პირად არქივში არსებულ 

დოკუმენტებსა და წერილებს, აგრეთვე, ეთნოგრაფიული კვლევითშეკრებილ 

ინფრომაციას.  
67 სტატიაში წარმოდგენილია და თემატურად დაჯგუფებულია ლამპრობის 

ტრადიციების საქართელოში. გამოვლენილია, რომ ლამპრების ანთების წესი და 

ლამპრებით  ლიტანიობა დამახასიათებელი იყო საქარტველოს სხვადასხვა 

ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მხარისათვის. გამოვლენილია ლამპრობის ორი 

ვარიაცია: ერთი, მირქმის დღესასწაულის ამსახველი, ხოლო მეორე - უძღების კვირის 

დღეობა, ამჟამად მიძღვნილი წმიდა გიორგისადმი. გაანალიზებულია ვრცელი 

სამეცნიერო ლიტერატურა და წყაროები.   
68 სტატიაში დაჯგუფებულია წმიდა გიორგისთან დაკავსირებული სვანეთში 

არსებული ლეგენდები, გადმოცემები, საგალობლები, სიმღერები, ფერხული. 

გაანალიზებულია  უკვე არსებულ ეთნოგრაფიულ ჩანაწერებში დაცული ინფორმაცია 

და ეს მასალა შედარებულია თანამედროვე ეთნოგრაფიული კვლევით (2010-2015) 

მოძიებულ ინფორმაციას. დაკონკრეტებულია  წმიდა გიორგის, როგორც მოწამისა და 

როგორც ქართველთა მფარველი გმირის ხატებები. გამოვლენილია სვანეთის 

ტრადიციულ ყოფაში, სვანების ისტორიულ მახსოვრობაში შემონახული 

გადმოცემების გეოგრაფიული სივრცე, რომლებშიც დაკონკრეტებულია წმიდა 

გიორგის მეოხებითა და დახმარებით მიღწეული გამარჯვებები და კონკრეტული 

გეოგრაფიული პუნქტები. ნაშრომი შესრულებულია ისტორიული ეთნოლოგის 

კვლევის ფარგლებში და  წმიდა გიორგის ხატება წარმოდგენილია ისტორიის 

რეპრეზენტაციის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სეგემენტად სვანეთის ყოფაში. 
69 ნაშრომში აღწერილია კვირიკობის ხალხური დღესასწაული („ლიგურკე“) სვანეთში. 

გამოვლენილია დღეობის მასშტაბურობის განმაპირობებელი ფაქტორები. 

მოთხრობილია დღესასწაულის მენეჯმენტისა და მიმდინარეობის ამსახველი 

ეთნოგრაფიული მასალა.  
70 გივი ელიავა მარტვილის მხარეთმცოდნეობის  მუზეუმის დამაარსებელი და 

მრავალი წლის განმავლობაში მისი დირექტორი გახლდათ. გარდა სამუზეუმო 

საქმიანობისა ის აქტიური ეთნოგრაფიული, საველე სამუშაოებსაც აწარმოებდა და ამ 

მხრივ საკმაოდ მოცულობით ინფორმაციას მოუყარა თავი. გივი ელიავას კარგად აქვს 

შესწავლილი სამეგრელოსთვის დამახასიათებელი ყოფა-ცხოვრების თავისებურებები - 

სამეურნეო იარაღები, საკარმიდამო, საცხოვრებელი და დამხმარე ნაგებობები, 

თვითმმართველობისა და ნათესაობის სისტემები; შვიდდღიანი კალენდრის, მთვარის 

ციკლისა და ჰორიზონტის მხარეებთან დაკავშირებული საკითხები. მის ნაშრომებში 

და აღწერილობებში მრავალი ორიგინალური ტერმინია დაფიქსირებული. 
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აღსანიშნავია, რომ გივი ელიავას დაფიქსირებული აქვს მეგრული სახლის 

გამორჩეული ტიპი, ოდა სახლის წინამორბედი, „მაქდორა“,  აგრეთვე მიკვლეული აქვს 

შაბათი  (საბატონი) დღის არქაული ფორმა -   შურიშხა (შურიდღა - სულის დღე). მისი 

ნაშრომები ძირითადად თავმოყრილია 1989 წელს მარტვილში გამოცემულ ალბომში 

„ეთნოგრაფიული სამეგრელო“, რომელსაც თან ერთვის ერთგვარი ლექსიკონი - 

„მეგრული სოციალურ-ეთნიკური ტერმინთა კატალოგი ანბანური საძიებლით“. 
71 qarTul eTnografiul jgufs _ dvalebs _ exeba. samecniero 

literaturaSi aris mcdeloba dvalebis alan-osebad gamocxadebisa. Tumca 
arsebuli saistorio wyaroebiT, eTnografiuli monacemebiT, toponimikuri 
da nomastikuri masalebiT dvalebi qarTveli mTielebi iyvnen. 

72 naSromSi mxilebuli arian osi da rusi avtorebi, romlebic Segnebulad 
da mizanmimarTulad ayalbeben osTa saqarTveloSi migracias da qarTul-
osur urTierTobebs. 

73 9 (cxra) feradi ruka asaxavs osTa saqarTveloSi migracias. isini 
Sedgenilia inglisur enaze. rukebidan Cans, rom osebis istoriuli 
saqarTvelos teritoriaze _ dvaleTSi migracia ganxorcielda XVI 
saukuneSi, xolo Sida qarTlis mTianeTSi _ XVII saukunis Sua xanebidan. 
osTa qarTvelTa gansaxlebis areali migracias xeli Seuwyo TareSebma da 
Savi Wiris epidemiam.  

74 naSromi vrceli moculobisa da exeba osur eTnografiul 
enciklopediaSi qarTul-osuri urtierTobebis damaxinjebisa da 
tendenciurad warmodgenis faqtebs. 

75 naSromi eZRvneba akademikos giorgi Citaias dabadebidan 125-e wlisTavs, 
mis Semoqmedebas, romelmac qarTul mecnierul eTnologias Cauyara 
safuZveli. dawvrilebiTaa ganxiluli akademikos giorgi Citaias rogorc 
samecniero, ise pedagogiuri da samuZeumo moRvaweoba. 

76 naSromi rusul enaze daibeWda garkveuli mosazrebebis gamo, radgan is 
dausabuTeblad CeCenTa Seqmnil materialuri kulturis elementadaa 
miCneuli. amrigad is exeba qarTuli materialuri kulturis iseT 
elements, rogoricaa mamakacis samosi Coxa-axaluxi. sxvadasxva wyaroebis 
moxmobiT dadasturebulia, rom saerTo kavkasiur samosad qceuli samosi 
_ Coxa-axaluxi _ qarTvelta wiaRSi warmoiqmna da aqedan gavrcelda 
kavkasiis sxva xalxebSi. mecnierebi SecdomSi Seiyvana im faqtma, rom 
rusul enaze mas `Cerqezka~ ewodeba, rac ganapiroba im faqtma, rom es 
samosi XIx saulkunis Sua xanebSi kzakebma Cerqezebisagan SeiTvises. 
Tanmadedrove Coxa-axaluxis Targi qarTul freskebze dadasturebulia 
XIV saukunidan. 

77 naSromi aris faqtobrivad recenzia azerbaijanul gamocemebSi bolo 
dros gabatonebul Sexedulebebze. amjerad saubaria imis sesaxeb, rom 
qvemo qarTlSi Turquli elementi, Turme, UZvelesi droidan mkvidrobs, 
rom borCaloelebi qvemo qarTlis garkveul monakveTSi saxldebian ara 
XVII saukunis dasawyisidan, aramed Zv. w. IV saukunidan. borCalod miiCneven 
ara mxolod qvemo qarTls, aramed Sida qarTlsac. 

78 naSromi Seswavlilia saqarTvelos istoriul-eTnografiul mxaeSi 
imerxevSi eTnografiulad dadasturebuli gvarsaxelebi. naSromi eyrdnoba 
avtoris mier imerxevis soflebSi wlebis ganmavlobaSi Sekrebil 
eTnografiul masalebs. imerxeuli gvarebi zustad iseTive topisa iyo, 
rogorc danarCen saqarTveloSi, isini bolovdebodnen –Ze, -Svili da –eT 
sufiqsebiT. miuxedavad imisa, rom osmaleTsa da TurqeTSi memkvidreobiTi 
saxeli ar arsebobda, qarTvelebma is mainc SeinarCunes, bevri ubani gvaris 
saxelsac atarebda. 



 60 

79 qarTul mecnierebas Rrma kvali daaCnia zaqaria WiWinaZem. is araerT sxva 
sakiTxTan erTad Seexo qarTvelTa religiur konfesiur jgufebs. nSromSi 
saubaria zaqaria WiWinaZis Rvawlze qarTveli mahmadianebisa da qarTveli 
monofizitebis Sesaxeb. aRniSnuli religiur-konfesiuri jgufebis 
arsebobas zaqaria WiWinaZe asabuTebda, rogorc werilobiTi wyaroebiT, 
ise eTnografiuli monacemebiT.  

80 naSromSi dasavleT saqarTveloSi kerZod ki, samegreloSi tradiciul 
RvTaebaTa salocavebis Sesaxeb aris saubari, romelic sameurneo 
nagebobasTan maranTan iyo dakavSirebuli. aRwerilia dResaswaulebis 
tradiciuli formebi. tradiciuli rwmena-warmodgenebis religiuri 
sistemis magiur xasiaTs ojaxis meTaurebi, xniT ufrosi mamakaci 
mlocvelebi axorcielebdnen. 

81 naSromi Crdilo kavkasiaSi mcxovrebi osi mosaxleobis ojaxs da 
saojaxo yofas Seiswavlis. ZiriTadad ojaxis ori forma iqna dadgenili 
_ didi, romelic patriarqaluri saojaxo Temis rRvevis Sedegad Seiqmna 
da mcire, anu individualuri, anu nuklearuli ojaxi. gamokvleulia aseTi 
ojaxebis Semadgenloba da saojaxo sakuTrebis forma. naSromi Seiswavlis 
didi ojaxis mmarTvelobis sistemas, Tavisebur socialur ufleba-
movaleobebsa da valdebulebebs. gabatonebuli solidarobis, 
Tanasworuflebianobis da interesTa damTxvevis miuxedavad, droTa 
viTarebaSi, didi ojaxis nuklearul ojaxebad daSla xdeboda. 
warmoCenilia ojaxSi gayrisa da qonebis ganawilebis principi. ganayari 
ojaxebi farTo naTesaur gaerTianebas, patronimiul organizaciis 
saxeliT cnobil jgufs ayalibebdnen. naSromSi asaxulia osebis 
damokidebuleba sakuTrebis formebis mimarT.  

82 naSromSi Seswavlilia XVII-XVIII ss-Si Zveli aRmosavleT kaxeTis _ 
kaxis, zaqaTalasa da War-belqanis teritoriaze SemorCenili qarTuli 
mosaxleobis (ingiloebis) ojaxi da saojaxo yofis problemebi. es 
teritoria dRes azerbaijanis SemadgenlobaSia Sesuli istoriuli 
bedukuRmarTobis gamo. 
am teritoriaze Zvelad migraciuli gziT SemoWrilma musulmanurma 

mosaxleobam qarTul ojaxebs fsiqologiuri da demografiuli 
problemebi gauCina. qveynis istoriul-politikurma viTarebam qarTvelebis 
da maTi ojaxebis kulturuli ganviTarebis procesebis gamwvaveba 
gamoiwvia. miuxedavad amisa, eTnografiuli masalebi mowmoben, rom 
`ingiloebi~ tradiciul saojaxo normebs kargad icavdnen. naSromSi 
saubaria ojaxisa da saojaxo yofis yvela problemaze _ ojaxis 
formebze, Semadgenlobaze, sakuTrebis formebze, mmarTvelobis sistemaze 
da sxv. 

83 kavkasiaTmcodneobaSi oseTis sazogadoebrivi wyobilebis Seswavla 
istoriul-eTnologiur literaturaSi mniSvnelovania, radgan masze 
erTiani azri ar arsebobs. naSromSi wamoweulia sakiTxi oseTSi 
ganviTarebuli feodalizmis arsebobis Sesaxeb. sabWoTa periodSi 
mecnierTa nawili, feodalizmis arsebobis damadasturebel sabuTad, ara 
pirdapir sakuTrebis formaze amaxvilebs yuradRebas, aramed, `Zlieri 
gvarebis~ meTaurTa mier erTmaneTze da mezobel xalxebze, sxvisi 
(umetesad sakuTari naTesavebis) TareSSi monawileobiT, maTi daCagvrisa 
da naSromis miTvisebiT gamdidrebul meTaurebze. 
qarTvel mecnierTa (g. meliqiSvilis, al. robaqiZis, z. anCabaZis) 

TvalsazrisiT, samecniero literaturaSi, msgavsi sazogadoebriv-
socialuri yofisaTvis gavrcelda terminebi _ `protofeodalizmi~ da 
`mTuri feodalizmi~, rac bevrad ufro miesadageboda aRweril yofas. 
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orive termini feodalizaciis procesis winare situacias gulisxmobda, 
romelic feodalur urTierTobaSi gadazrdis tendencias asaxavda. 

84 სტატიაში განხილულია თანამედროვე რუსული გეოპოლიტიკური პარადიგმის 

თავისებურებები და მისი გავლენა აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში 

განვითარებულ მოვლენებზე. 
85   სტატიაში საუბარია  ახალგორის ოკუპაციის შემდგომ პერიოდში რაიონში შექმნილ   

ვითარებაზე, ორმაგი სტანდარტების არსებობაზე და ამ პირობებში მცხოვრები    

ქართველი მოსახლეობის მდგომარეობაზე. 
86 qarTvel ebraelTa religiuri dResaswaulebi iudaisturi normebis 

dacviT tardeboda. erT-erT maTgans warmoadgens SabaTi - `dedofali Sa-
baTi~. naSromi asaxavs am gamorCeuli dResaswaulis mniSvnelobas 
ebraelTa TviTdamkvidrebis saqmeSi. 

87 naSromSi kulturul-civilizaciuri meTodologiis safuZvelze 
kavkasiisa da msoflio istoriis konteqstSi gaanalizebulia qarTul da 
rusul istoriografiaSi naklebad Seswavlili sakiTxi _ adiReelebis 
socialur-kulturuli modernizaciuli procesebi, gansazRvrul 
qronologiur CarCoebSi. es procesi mniSvnelovnad aris dakavSirebuli 
adiRelTa antifeodalur, antikolonialur omTan, romelic 
istoriografiaSi adre miRebuli TariRebisagan (1818-1864 w.w.) gansxvavebiT, 
ufro adre-XVIII saukunis 60-iani wlebidan daiwyo. 

88 naSromSi ganxilulia XX saukunis dasawyisSi aleqsandre javaxiSvilis 
mier gamoqveynebuli pirveli soliduri naSromebi qarTvelebis calkeul 
eTnografiuli jgufebis (qarTlelebi, kaxelebi, gurulebi, megrelebi, 
imerlebi, raWvelebi, mTiulebi) Sesaxeb. man  awarmoa pirveli kompleqsuri 
kvleva (geografia, istoria, anTropologia),  dawera kavkasiis 
anTropologiuri kvlevis programa, daayena sakiTxi samecniero-
sazogadoebrivi dawesebulebis daarsebis aucileblobis Sesaxeb, romelic 
amocanad daisaxavda kavkasiisa da mezobeli qveynebis sistematur 
anTropologiur kvlevas, pirvelma aRniSna kavkasiuri modgmis 
avtoxtonuroba, qarTvelebSi gamoyo dasavleTis, aRmosavleTis da 
Sereuli anTropologiuri tipebi, Seiswavla doliqokefalia qarTvelebSi, 
saqarTvelos kavkasionSi dasaxlebis da mosaxleobis geografiuli 
gavrcelebis  da ganawilebis adgilobrivi Tavisebureba da a.S.    

89 ნაშრომი ეხება ენეოლითი - ადრეული მტკვარ-არაქსის დროის მონაკვეთის ადა-

მიანთა ძვლოვანი ნაშთების ანთროპოლოგიურ-პათოლოგიურ გამოკვლევასა და შე-

დეგებს.  

ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონის, ადგილ „ნაჭივჭავებში“ ჩემს ხელთ არ-

სებული კრანიომასალის შესწავლა-გამოკვლევისა და ციფრული მონაცემების საფუძ-

ველზე დადასტურდა 4 რასობრივი ერთეული, 5 კრანიოლოგიური ტიპით. თავის ქა-

ლას დოლიქო-მეზოკრანული ფორმები და მასიური, გრაცილური და ჩვეულებრივი 

ნორმალური ტიპები. რაც შეეხება პათოლოგიურ პრობლემებს, ის ძირითადად ექვემ-

დებარება რეგიონის ტერიტორიაზე არსებულ წიაღისეული სიმდიდრეების მოპოვება-

დამუშავება-გამოყენებას, ასევე ყოფით და ადაპტაციურ ფაქტორებს.  

ძალზე მნიშვნელოვანია პათოლოგიური პრობლემების აღმოფხვრა სხვადასხვა 

ქირურგიული მანიპულაციების საშუალებით, რაც შესანიშნავად ჩაუტარებია გონე-

ბამახვილ და გამოცდილ მკურნალს.     
90 naSromi aris saboloo daskvna 2010 wlis zafxulSi, cagerSi, wm. maqsime 

aRmsarebelis mamaTa monastris mcire eklesiaSi, sarestavracio 
samuSaoebis dros aRmoCenili Zvlovani naSTebis Sesaxeb. 
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91 naSromSi ganixilulia fiziologiuri stresis markerebis da 
anomaliebis (anu diskretulad-varirebuli niSnebi) farTo speqtris 
gavrceleba Sua saukuneebis paleomosaxleobaSi. Cvens mier saqarTvelos 
Suasaukuneebis mosaxleoba ori sistemiTaa Seswavlili: fiziologiuri 
stresis markerebis da diskretulad-varirebuli niSnebis mixedviT. 
gamovlinda, rom adreuli da ganviTrebuli Sua saukuneebis mosaxleobaSi 
Zalian maRalia Tavis qalas sxvadasxva areSi gavrcelebuli hiperostoze-
bis sixSire, rac sxvadasxva infeqciur daavadebebs da epidemiebs 
ukavSirdeba. gviani Sua saukuneebis mosaxleoba ganicdida garemo pirobe-
bis araxelsayrel zewolas, rac gamoixata anemiebisa da mwvave infeqcie-
bis maRali albaTobiT, siciviT gamowveuli stresiT da sicocxleSi kbi-
lebis dakargvis maRali koncentraciiT. gviani Sua saukuneebis MmTis 
mosaxleobaSi  travmatuli dazianebis maRali sixSire aRiniSneba. Sua 
saukuneebis mosaxleobaSi aseve izrdeba diskretulad-varirebul niSanTa 
speqtri (0,9442 – 0,9545 – 0, 9697). 
hiperostozebis maRali sixSiris mizezad gvevlineba Sua sauuneebis 

dros SedarebiT dabali temperatura, organizmis gadaciveba xSiri 
epidemiebis gavrxelebis fonze. 

92 naSromSi warmodgenilia elinisturi xanis berZen avtorebTan 
moxseniebuli kolxeTis qalaqebis_aia_kÂitaias da sibarisis 
adgilmdenareobis dadgenis cda. aRniSnulia, rom aia_kÂitaia igive 
noqalaqevia, sadac aseve mdebareobs Tanamedrove sofeli kotianeTi. igivea 
qalaqi sibarisi, romelic mxolod diodore sicilielTan (I s.) ixsenieba. 

93 naSromSi, ,,afxazeTis sakaTalikoso glexebis didi davTris (me_16 
saukunis meore naxaevari_1621 weli) mixedviT, warmodgenilia afxazeTis 
sakaTalikoso soflebSi naJaneuli, xoiris sasaxlis, subvis sasaxlis da 
misi mimdgami soflis muxuris, TiliTis sasaxlis, xauJelis sasaxlis, 
sofel Wala_s, RaCus da sofel tyauris sakaTalikoso glexTa 
pirsaxelebis da gvarsaxelebis daxasiaTeba. Seswavlilia pirsaxelebis da 
gvarsaxelebis etimologia, ris safuZvelzec aRniSnulia, rom maTi 
umravlesoba megruli enis safuZvelze ixsneba. am dokumentSi gvxvdeba 
ucxo warmomavlobis saxelebic (berZnuli, Zvelebrauli, sparsuli da 
sxv.), magram am niSniT Cven eTnikur siWrelesTan ki ara gvaqvs saqme, 
aramed es pirsaxelebi sayovelTaod aris gavrcelebuli msoflios 
mraval sxvadasxva warmomavlobis xalxebs Soris. rac Seexeba afsuur 
gvarebs, is am dokumentSi saerTod ar gvxvdeba. XVI saukunis miwurulis 
da 1621 wlebis ,,afxazeTis sakaTalikoso glexebis did davTarSi’’ 
warmodgenil sakaTalikoso glexTa gvarebi,  specialuri gamokvlevebis 
naklebobis gamo, ar aris Sedarebuli afxazeTSi, rogorc omamde, ise omis 
Semdgom gansaxlebul gvarebTan, Tumca am saxis masalebi Sedareba 
gakeTebulia sakuTriv dRevandeli samegrelos teritoriaze gansaxlebul 
identur gvarebTan. 

94 naSromSi warmodgenilia samegrelos ramodenime toponimis  
interpretacia, romelic damatebiT mniSvnelovan masalaa am regionis 
uZvelesi eTnikuri istoriis kvlevisas. aRniSnulia, rom es hidronimiuli 
geografiuli saxelwodebebi (,,sinwa’’, ,,ZaRva’’, ,,umpia’’), romlebic erT 
mikroregionSi, daaxloebiT aTiode kilometris radiusSia Tavmoyrili, 
ixsneba iberiul_kavkasiur enebSi SemorCenili uZvelesi leqsemebiT da es 
hidronomia miuTiTebs am enaze mosaubre tomTa odindel erTobaze da 
naTesaobaze, romelic Zv. w. IV_III aTaswleulebSi unda moviazroT. 

95 naSromSi warmodgenilia zugdidis raionSi fiqsirebuli yvela  
istoriuli Zeglebis mokle istoria da saarqivo masalebis safuZvelze 
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dadgenilia XIX saukunis bolos da XX saukunis pirvel meoTxedSi, anu 
gasabWoebamde am eklesiebSi moRvawe mRvdelTmsaxurTa vinaoba. es 
faqtiurad im adamianTa siaa, romlebic, maTi ojaxebiTurT 1924 wels 
Seewirnen bolSevikur reJims da maTi vinaoba ucnobia farTo 
sazogadoebisaTvis. eklesiebis umravlesobac swored imave periodSi 
daangries.  

96 naSromSi warmogenilia odiSis samTavros teritoriaze (afxazeTis CaTvliT) 
mdebare TavdacviTi nagebobebis mokle aRweriloba da mdebareoba, amave dros 
naCvenebia TavdacviTi xazis ZiriTadi mimarTulebebi, romelic Cvens mier 
adgilze TiToeul am Zeglze dakvirvebis Sedegad mopovebul masalebs 
eyrdnoba. winamdebare statiis farglebSi naCvenebia nawili odiSis samTavros 
TavdacviTi naagebobebisa da isini Cvens mier SerCeul iqna, rogorc 
strategiulad, ise arqiteqturulad am Zeglebis uaRresad didi mniSvnelobis 
gamo.   

97 naSromSi warmodgenilia zugdidis raionSi SemorCenili eklesiebis da 
TavdacviTi nagebobebis  istoria. 

98 statia sam nawilad iyofa. statiis I nawilSi kodikologiuri 
TvalsazrisiT aris Seswavlili korneli kekeliZis saxelobis xelnawerTa 
erovnul centrSi daculi XV-XVI saukuneebiT daTariRebuli xelnaweri 
krebuli (H-375) dadgenilia, rom xelnaweri dRevandeli saxiT vinme 
anonimi mwignobris mier, XVIII saukuneSi, oTxi sxvadasxva xelnaweri 
wignis fragmentebis erTad akinZvis gziT aris Seqmnili. statiis II 
nawilSi kodikologiuri da istoriul-wyaroTmcodneobiTi TvalsazrisiT 
aris Seswavlili xelnaweris amJamindeli SedgenilobaSi warmodgenili 
oTxi sxvadasxva xelnaweri wignis fragmentebi da dadgenilia, rom 
pirveli xelnaweri wignis fragmentebi taos ucnobi erisTavis giorgi 
kavkasiZis (1535/1536-1545 ww.) feodaluri saxlis kuTvnil XV saukunis 
marxvans, xolo meore xelnaweri wignis fragmentebi ucnobi iSxneli 
episkoposis jerasimes dakveTiT iSxanSi gadaweril XV saukunis zatiks 
ekuTvnoda. statiis III nawilSi istoriul-wyaroTmcodneobiTi 
TvalsazrisiT aris Seswavlili kavkasiZeTa marxvanisa da iSxnis 
zatikisaTvis darTuli anderZ-minawerebi, gaanalizebulia kavkasiZeTa 
feodaluri saxlis genealogiasTan (XV-XVI ss.), taos saerisTavos 
istoriis bolo monakveTTan (XV-XVI ss.), iSxnis taZarSi dabrZanebul 
karis (portaitis) RmrTismSoblis xatTan (XII-XVI ss.), iSxnel episkoposTa 
qronologiur rigTan (XV-XVI ss.) da samcxis samTavros istoriasTan 
dakavSirebuli sxva mniSvnelovani sakiTxebi.   

 

II. 2. publikaciebi: 
ბ) ucxoeTSi 

monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 nikoloz 
javaxiSvili 

ქართულ-

ბალტიური 

ურთიერთობის  

ისტორიის 

ნარკვევები 
(latviur da 

latvia, riga 

ლატვიის 

კულტურის 

სამინისტროს; 

ლატვიის მეცნიერე-

ბათა აკადემიისა და 

latviur enaze – 
183 

rusul enaze _ 
624 
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rusul enebze) ლატვიის სახელმწი-

ფო უნივერსიტეტის 

ისტორიის ინსტი-

ტუტის ეგიდით 

anotaciebi qarTul enaze 

1 ლატვიურ და რუსულ ენებზე გამოცემულ მონოგრაფიებში წარმოდგენილია 

ქართულ-ბალტიური ურთიერთობის ისტორიის ნარკვევები, რომლებშიც 

ქრონოლოგიური თანამიმდევრობით არის შესწავლილი ბალტიის ქვეყნებთან საქა-

რთველოს სამხედრო-პოლიტიკური, ეკონომიკური და სამეცნიერო-კულტურული 

ურთიერთობის მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის ამსახველი არაერთი 

უმნიშვნელოვანესი ფაქტი. დადგენილია, რომ ქართულ-ბალტიური ურთიერთობის 

ისტორია თერთმეტ საუკუნეზე მეტს ითვლის. 

 
saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1     

anotaciebi qarTul enaze 

 
krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1     

anotaciebi qarTul enaze 

 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 mariam 
CxartiSvili, 

s. 
qadagiSvili, 
z. TargamaZe 

didi omis 
impulsi 
qarTuli 
identobis 

ganviTarebaze, 
pirveli 

msoflio omi. 
analizi, 

interpretacia 
(ingl. enaze) 

2 
konf. 

masalebi 

didi 
britaneTi, 
Cambridge 
Scholars 

Publishing 

11 

2 mariam 
CxartiSvili 

Kutsallık ve Kimlik: 
Gürcü Olay 

İncelemesi, Yeni 
Türkiye 

(Turq. enaze) 

VII TurqeTi,  
Kafkaslar 

8 

3 vaJa kiknaZe qalis roli _ kiSiniovi, 8 
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saqarTvelos 
politikur 

cxovrebaSi V-XI 
ss-Si, kr. 

civilizaciaTa 
dialogi: 

istoriuli da 
kulturuli 

urTierTgavlena 
(rusul enaze) 

moldaveTis 
mecnierebaTa 
akad. gamomc. 

 

4 giorgi 
WeiSvili 

ქართული 

მართლმადიდე–

ბელი ეკლესიის 

საეპისკოპოსოები 

სომხეთში, 
(ingl. enaze) 

Kkonf. 
masalebi 

niu-iorki, 

Nova Science 

Publisher 

12 

5 eldar 
bubulaSvili 

The Contibution of 

Georgian Orthodoxs 

Church to teh 

Proteqsion and 

Preservation of the 

Georgian Heristage 

Androal (1970s – 

First Dekade of the 

21 Century), 

Returning to 
Spirituality 

Kkonf. 
masalebi 

niu-iorki, 

Nova Science 

Publisher 

7 

6 eldar 
bubulaSvili 

quTaisis 
sasuliero 
seminaria, 

Православная 
энциклопедия 
(rusul enaze) 

XXXIX moskovi 8 

7 nikoloz 
javaxiSvili 

Сведения о Польше 
и странах Балтии, 

сохраненные в гру-
зинских источ-

никах XVIII века, 
kreb. «Studia 

Prawnoustrojowe» 

26 პოლონეთი, 

ოლშტინი, 

ოლშტინის 

უნივერსიტეტის 

გამომც. 
 

9 

8 naTia 
jalabaZe 

Народное 
(обычное) право, 
kreb. Грузины 

_ moskovi, 
გამომც. Наука 

9 

9 naTia 
jalabaZe, 

Tina oCiauri 

Народные 
верования,  

kreb. Грузины   

_ moskovi, 
გამომც. Наука 

15 

10 naTia 
jalabaZe, 

lia 
meliqiSvili 

Language and Ethnic 
Boundaries in 

Multiethnic Georgia, 
kreb. Linguistic 

_ frankpurti 11 
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Construction of 
Ethnic Borders 

11 joni kviciani Кавказская война 
как свидетельство 

разнотений 
адыгской истории, 
Jurn. Научная 
мысль кавказа   

1 donis 
rostovi, 

Южн. 
Федеральн. 

Университет 

4 

12 liana biTaZe Историко-
антропологические 

сведения, kreb. 
Грузины   

_ moskovi, 
გამომც. Наука 

11 

anotaciebi qarTul enaze 

1 es aris statia  inglisur enaze amave saxelwodebis saerTaSoriso 
konferenciis masalebis amsaxvel krebulSi. Cemi Tanavtorebi arian Cemi 
dasaxelebuli doqtorantebi. statia exeba pirveli msoflio omis wina 
periodSi da uSualod omis dros qarTuli sazogadoebis percepciebs, 
kulturuli elitis mier naciis, saxelmwifos, nacionalizmis da sxva 
cnebebis konceptualizacias.  wigni momzadebulia romis la sapiencas 
universitetSi da gamocemulia did britaneTSi cnobili samecniero 
gamomcemlobis mier. 

2 statia  Turqul enazea. is dabeWdilia TurqeTis  JurnalSi Yeni Türkiye 
(http://www.yeniturkiye.com), romlis 11 tomi, saerTo moculobiT daaxloebiT 
8500 gverdi, eZRvneba kavkasias. Cemi statia dabeWdilia mimdinare wlis 
gamoSvebaSi da Seexeba qarTuli identobis istorias pre-modernul 
xanaSi, kerZod, religiis, rogorc markeris, mniSvnelobas aSuqebs. es 
sakiTxi ilustrirebulia wm. mama giorgi mTawmindelis moRvaweobis 
magaliTiT. 

3 naSromSi ganxilulia qarTvel qalTa politikuri aqtivoba V-XI ss-Si. 
gansakuTrebuli yuradReba eqceva SuSanik dedoflis, vaxtang gorgaslis 
dedis da debis, dedofal guranduxtis (bagrat III-is dedis), bizantiaSi 
gaTxovili qarTveli mefis asulis, marTa-mariamis moRvaweobas. 

4 ნაშრომში განხილულია ქართული საეპისკოპოსოების (ვალაშკერტის, ანისი, კარის) 

წარმოქმნა ისტორიულ ჩრდილოეთ სომხეთში, დაარსების სავარაუდო დრო, 

ეპარქიების საზღვრები და ცენტრები, ეპიგრაფიკულ და სხვა მონაცემებზე 

დაყრდნობით ნაჩვენებია ქართული/ქართულენოვანი კერების არსებობა. 

5 ნაშრომი გამოიცა აშშ-ში. იგი ეხება თუ რა წვლილი შეიტანა საქართველოს 

მართლმადიდებელმა ეკლესიამ  მეოცე საუკუნის სამოცდათიანი წლების ბოლოს და 

ოცდამეერთე საუკუნის დასაწყისში. 
6 ნაშრომში განხილულია, ქუთაისის დაარსების ისტორია და იქ მიმდინარე სასწავლო 

პროცესი. ქუთაისის სასულიერო სემინარიამ 1894  წლიდან 1904  წლამდე იარსება. 
7 სტატიაში შესწავლილია, თუ როგორ აისახა პოლონეთი და  ბალტიისპირეთი XVIII 

საუკუნის ქართულ წყაროებში. მათ შორის იყო ქართლის მეფის ვახტანგ VI-ის, 

უფლისწულ ვახუშტი ვახტანგის ძე  ბაგრატიონის, უფლისწულ ლეონ ბაქარის ძე 

ბაგრატიონისა და ვახტანგ VI-ის ამალის წევრის გაბრიელ გელოვანის თხზულებები. 

ეს ფაქტი ადასტურებს, რომ ხსენებული ეპოქის ქართულ ინტელექტუალურ ელიტას 

საკმაოდ მკაფიო წარმოდგენა ჰქონდა პოლონეთსა და  ბალტიისპირეთში იმხანად 

განვითარებულ პოლიტიკურ-ეკონომიკურ და კულტურულ პროცესებზე. 
8 ნაშრომში  წარმოადგენილია ქართული ჩვეულებითი სამართლის ზოგადი 

http://www.yeniturkiye.com/
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სურათი, კუთხების მიხედვით განხილულია სამართლის ინსტიტუტის სხვადასხვა 

ნორმები და მახასიათებლები. 
9 ნაშრომი წარმოადგენს ქართული ხალხური რელიგიის  ზოგად მომოხილვას – 

განხილულია ხალხურ ღვთაებათა პანთეონი, ღვთაებათა ფუნქციები, წარმოდგენები 
მათ შესახებ და კულტმსახურების ნორმები. 

10 სტატიაში განხილულია ეთნიკურ საზღვართან დაკავშირებით არსებული 

თეორიული მოსაზრებები და ენის მიმართება  ამ საზღვრების  ჩამოყალიბებაზე. 

მოხმობილია მაგალითები ქართული რეალობიდან. 
11 naSromSi civilizaciuri meTodologiis konteqstSi, gaanalizebulia 

,,Cerqezuli sakiTxi’’. Kavkasiis omSi XIX saukuneSi. Es sakiTxi gamowveuli 
iqna im droisTvis kavkasiaSi gamwvavebuli Sida kulturuli-
civilizaciuri winaaRmdegobebiT da ruseTis sagareo politikuri 
brZolebiT tradiciul (TurqeTi, irani) da axal (inglisi, safrangeTi) 
geopolitikur metoqeebTan. avtori aanalizebs situacias ,,Cerqezuli 
sakiTxis’’ irgvliv Tanamedrove etapze da daaskvnis, rom misi ganxilva 
arc Tu iSviaTad moklebulia yovelmxriv samecniero argumentacias. 
Yyovelive amis Sedegad Rebulobs sakamaTo, konfliqtur interpretacias, 
rac xels uSlis sazogadoebaSi integraciul procesebs. 

12 naSromSi ganxilulia qarTvelebis anTropologiuri tipis cvaleba-
doba sivrcesa da droSi.  aRniSnulia qarTvelebis polimorfuloba 
sxvadasxva niSanTa sistemis mixedviT (kraniologia, somatologia, 
dermatoglifika, odontologia, siasxlis izoantigenuri sistemebi), rom 
umetes niSanTa sistemebis mixedviT qarTvelebis cvalebadobis farglebi 
yvela kavkasiis aborigen eTnosebze maRalia. 

 
III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 irine tatiSvili, l. 
gordeziani 

ხეთური ელემენტები 

არმაზის კულტში 

19 dekemberi, iv. 
javaxiSvilis sax. Tsu  

2 nana baxsoliani saistorio etiudebi 
Jurnal „qarTlosis“ 

furclebidan 

3-4 ivnisi, saqarTvelos 
teqnikuri universiteti 

3 nana baxsoliani maduvaTa-mofsosi 
xeTur da ZvelberZnul 
werilobiT wyaroebSi 

28-29 maisi,  
iv. javaxiSvilis 
istoriisa da 

eTnologiis instituti 
4 nana baxsoliani gvianxeTuri xanis 

kilikiis istoriisaTvis 
26 ivnisi, saqarTvelos 
teqnikuri universiteti 

5 nana baxsoliani qali antikuri xanis 
anatoliaSi (alaniis 
muzeumis eqsponatebis 
monacemTa konteqstSi) 

23 oqtomberi, 
saqarTvelos teqnikuri 

universiteti 

6 mariam CxartiSvili Forging Georgian Identity in 
Late Antiquity: Myth of  Ethnic 

Election 

26 ivnisi, 
iv. javaxiSvilis sax. 

Tsu 
7 mariam CxartiSvili axali diskursi mefe 

azosa da arian-qarTlis 
17 noemberi, goris 

saswavlo universiteti, 
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Sesaxeb gori 
8 giorgi qavTaraZe nabuqodonosor II, 

”iberia” da ebraelTa 
qarTlSi amosvlis 

sakiTxi 

28-29 maisi,  
iv. javaxiSvilis 
istoriisa da 

eTnologiis instituti 
9 giorgi qavTaraZe anisis mefis gagik I-is 

qandakebis Sesaxeb 
6 noemberi, 

kavkasiis saerTaSoriso 
universiteti 

10 vaJa kiknaZe marko polos XV 
saukunis xelnawerSi 

warmodgenili 
saqarTvelos mefe 

daviTis identifikacia 

30 maisi, 
saqarTvelos 
universiteti 

11 vaJa kiknaZe episkopos kirionis 
moRvaweoba kaunasis, 
poJais monasterSi 

15 ivnisi, 
iv. javaxiSvilis sax. 

Tsu 
12 vaJa kiknaZe episkopos kirionis 

moRvaweoba soxumis 
eparqiaSi 

6 noemberi, 
kavkasiis saerTaSoriso 

universiteti 
13 vaJa kiknaZe akademiis wevr-

korespondentis mamia 
dumbaZis cxovreba da 

Semoqmedeba 

18 seqtemberi, 
saqarTvelos mecn. 
erovnuli akademia 

14 vaJa kiknaZe ruseTis imperiis 
kulturul-

eqspansionisturi 
politikis ramdenime 
magaliTi (XIX s.) 

25-27 noemberi, 
iv. javaxiSvilis 
istoriisa da 

eTnologiis instituti 

15 vaxtang goilaZe vin iyvnen ax. w. 35 
wels parTelTa 

winaaRmdeg brZolaSi 
qarTvelTa 
Crdiloeli 
mokavSireebi? 

28-29 maisi,  
iv. javaxiSvilis 
istoriisa da 

eTnologiis instituti 

16 vaxtang goilaZe qalaqebis sakiTxi Sua 
saukuneebis oseTSi 

25-27 noemberi, 
iv. javaxiSvilis 
istoriisa da 

eTnologiis instituti 
17 goneli araxamia „ქართლის ცხოვრების“ 

ვახტანგისეული რედაქცია 

და მისი გამოცემის 

მეთოდიკა 

10-14 noemberi, 
saqarTvelos mecn. 
erovnuli akademia 

18 daviT merkvilaZe kuxeTis teritoriisa 
da sazRvrebis Sesaxeb 

leonti mrovelis 
cnobis gagebisaTvis 

28-29 maisi,  
iv. javaxiSvilis 
istoriisa da 

eTnologiis instituti 
19 daviT merkvilaZe qarTlisa da somxeTis 

saeklesio 
ganxeTqilebis 

religiur-politikuri 
wanamZRvrebi 

6 noemberi, 
kavkasiis saerTaSoriso 

universiteti 
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20 daviT merkvilaZe dekanoz basil 
merkvilaZis 

STamomavalTa saojaxo 
arqivis monacemebi 

17 noemberi, goris 
saswavlo universiteti 

21 daviT merkvilaZe hereTis, kaxeTisa da 

kuxeTis Sesaxeb leonti 

mrovelis cnobebis 

vaxuSti 

batoniSviliseuli 

interpretacia 

25-27 noemberi, 
iv. javaxiSvilis 
istoriisa da 

eTnologiis instituti 

22 qeTevan quTaTelaZe საკრალული ხეები 

ქრისტიანულ 

სარწმუნოებაში ქართული 

წყაროების მიხედვით 

28-29 maisi,  
iv. javaxiSvilis 
istoriisa da 

eTnologiis instituti 

23 qeTevan quTaTelaZe ზოონიმური წარმოშობის 

ტოპონიმები „ქართლის 

ცხოვრების“ მიხედვით 

24-25 ivnisi, 
iv. javaxiSvilis sax. 

Tsu 

24 qeTevan quTaTelaZe  „ქართლის ცხოვრების“ 

ძველ სომხურ თარგმანში 

მოხსენიებული 

ტოპონიმების 

შესწავლისათვის 

10-11 ivlisi,  
samcxe-javaxeTis 

saxelmwifo 
universiteti 

25 qeTevan quTaTelaZe „ქართლის ცხოვრებასა“ და 

„მოქცევაი ქართლისაიში“ 

მოხსენიებული უძველესი 

ღვთაება „გა/გაიმი“ 

სვანური ფოლკლორული 

მასალის ფონზე 

7-9 seqtemberi, 
iv. javaxiSvilis sax. 

Tsu 

26 qeTevan quTaTelaZe სამხრეთ და აღმოსავლეთ 

საქართველოს ზოგიერთი 

ტოპონიმის 

ეტიმოლოგიური 

ძიებისათვის 

25-27 noemberi, 
iv. javaxiSvilis 
istoriisa da 

eTnologiis instituti 

27 rusudan labaZe pavles apokalifsi da 
esqatologiuri drama: 

aRmosavleTi da 
dasavleTi 

10-14 noemberi, 
saqarTvelos mecn. 
erovnuli akademia 

28 papuna gabisonia dasavleT saqarTvelos 
mosaxleobis berZnul-

romauli 
saxelwodebaTa 

garkvevis sakiTxisTvis 
(I-II ss.) 

28-29 maisi,  
iv. javaxiSvilis 
istoriisa da 

eTnologiis instituti 

29 papuna gabisonia saqarTvelos 
istoriuli geografiis 

ramdenime sakiTxis 
Seswavla saqarTvelos 
sazogado rukis (1931-32 

22-25 oqtomberi, 
vaxuSti bagrationis 
geografiis instituti 
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ww.) meSveobiT 

30 avTandil 
sonRulaSvili 

erovnul umciresobaTa 
religiuri seqtebi 
saqarTveloSi XX 

saukunis 50-ian wlebSi 

25-27 noemberi,  
iv. javaxiSvilis 
istoriisa da 

eTnologiis instituti 
31 dodo WumburiZe saqarTvelos 

demokratiuli 
resublikis pirveli 

oficialuri delegacia 
germaniaSi (akaki 

Cxenkelis werilebis 
mixedviT) 

14-15 Tebervali, 
goris saswavlo 
universiteti 

32 dodo WumburiZe evropaSi saqarTvelos 
eklesiis 

warmomadgenlis _ 
rafiel ivanicki-

ingilos moRvaweobidan 

4-5 aprili,  
SoTa rusTavelis sax. 
baTumis universiteti 

33 dodo WumburiZe ruseT-saqarTvelos 
urTierTobis Sefaseba 

mamia dumbaZis 
naSromebSi 

28-29 maisi,  
iv. javaxiSvilis 
istoriisa da 

eTnologiis instituti 
34 dodo WumburiZe akaki Cxenkeli da 

qalaqi baTumi 

5-6 seqtemberi, 
SoTa rusTavelis sax. 
baTumis universiteti 

35 dodo WumburiZe istoriuli realoba 
damxatvruli 

gamonagoni akaki 
wereTlis ~Tornike 

erisTavSi” 

27-28 oqtomberi, 
akaki wereTlis sax. 
quTaisis saxelmwifo 

universiteti 

36 dodo WumburiZe akaki Cxenkelis 
Sexvedrebi  germanel 
diplomatebTan (1921 
wlis mais-ivnisi) 

12 noemberi, 
goris saswavlo 
universiteti 

37 dodo WumburiZe saqarTvelo da II 
msoflio omi akaki 

Cxenkelis werilebSi 

17 dekemberi, 
i. gogebaSvilis 

saxelobis Telavis 
saxelmwifo 
universiteti 

38 SoTa vadaWkoria sabWoTa ruseTTan 
saqarTvelos 

damarcxebis zogierTi 
mizezis 

dazustebisaTvis (1921 
wlis Teberval-martis 

movlenebi) 

28-29 maisi,  
iv. javaxiSvilis 
istoriisa da 

eTnologiis instituti 

39 SoTa vadaWkoria saqarTvelos pirveli 
respublikis 
mTavrobisadmi 

wayenebuli braldebis _ 
osmaleTisadmi baTumis 

`nebayoflobiT~ 
gadacemis sakiTxis 

25-27 noemberi,  
iv. javaxiSvilis 
istoriisa da 

eTnologiis instituti 
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garkvevisaTvis (1921 
wlis marti) 

40 eldar bubulaSvili ბრძოლა საქართველოს 

ეკლესიის ავტოკეფალიის 

აღდგენისათვის XIX-XX  

საუკუნის მიჯნა 

5 მარტი,   

თბილისის სასულიერო 

კადემია და სემინარია 

41 eldar bubulaSvili წმინდა ანდრია 

პირველწოდებულის 

მოციქულებრივი 

მოღვაწეობის გზა 

11 მაისი, 

ანდრია 

პირველწოდებულის 

ქართული 

უნივერსიტეტი 
42 eldar bubulaSvili რაფიელ ივანიცკი-ინგილო  

საქართველოს ეკლესიის 

უფლებათა დამცველი 

(ემიგრანტული მასალების 

მიხედვით, XX ს-ის 20-იანი 

წლები) 

25 მაისი, 

თბილისის სასულიერო 

კადემია და სემინარია 

43 eldar bubulaSvili იტალიაში  რაფიელ-

ივანიცკი ინგილოს 

კულტურული 

მოღვაწეობის ისტორიიდან 

21-22 სექტემბერი, 
akaki wereTlis sax. 
quTaisis saxelmwifo 

44 eldar bubulaSvili ილია  ჭავჭავაძის  

წმინდანად  შერაცხვის  

საკითხისათვის 

7 ნოემბერი, 

თბილისის სასულიერო 

კადემია და სემინარია 
45 eldar bubulaSvili დიდი ბრიტანეთის 

საეკლესიო პოლიტიკური 

ელიტა და საქართველოს 

მრთლმადიდებელი 

ეკლესია (XIX  ს-ის 60-იანი 

- XX ს-ის 20-იანი წლები) 

10-14 noemberi, 
saqarTvelos mecn. 
erovnuli akademia 

 

46 eldar bubulaSvili წმ. კირიონ საძაგლიშვილი 

- ეგზარქოსოს დროინდელი 

საქართველოს ეკლესიის 

ისტორიის  მკვლევარი 

20 ნოემბერი, 

თბილისის სასულიერო 

კადემია და სემინარია 

47 nikoloz javaxiSvili kaTolikos-patriarq me-
lqisedek III-is biogra-

fiisaTvis 

17-18 aprili, 
SoTa rusTavelis sax. 
baTumis universiteti 

48 nikoloz javaxiSvili XVIII saukunis qarTul 
wyaroebSi daculi cno-
bebi poloneTisa da ba-
ltiispireTis qveynebis 

Sesaxeb 

15 ivnisi, 
iv. javaxiSvilis sax. 

Tsu 

49 nikoloz javaxiSvili baltiis qveynebis asax-
va qarTuli emigraciis 
sazogadoebriv azrovne-

baSi (XX saukune) 

10-14 noemberi, 
saqarTvelos mecn. 
erovnuli akademia 

50 nikoloz javaxiSvili Tavad rusiSvilTa sag-
vareulo da misi gamo-

12-13 noemberi, 
iv. javaxiSvilis sax. 
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Cenili warmomadgeneli 
_ raJden rusiSvili 

Tsu 

51 nikoloz javaxiSvili qarTul-litvuri saxe-
lmwifoTaSorisi urTi-
erTobis saTaveebTan 

(XV saukune) 

25-27 noemberi, 
iv. javaxiSvilis 
istoriisa da 

eTnologiis instituti 
52 giorgi saTiZe qarTveli soc-

demokratebi 
(menSevikebi) da 
saqarTvelos 

marTlmadidebeli 
eklesiis sakiTxi 

17-18 aprili,  
SoTa rusTavelis sax. 
baTumis universiteti 

53 giorgi saTiZe erekle aleqsandres Ze 
gruzunskis 

(bagrationis) /1827-1882/ 
cxovrebis zogierTi 

epizodi 

28-29 maisi,  
iv. javaxiSvilis 
istoriisa da 

eTnologiis instituti 

54 giorgi saTiZe ruseTis saxelmwifo 
saTaTbiros deputatebi 
baTumis olqidan (1906-

1917) 

5-6 seqtemberi, 
SoTa rusTavelis sax. 
baTumis universiteti 

55 giorgi saTiZe irakli aleqsandres Ze 
gruzunski (bagrationi) 
da misi ojaxis bedi 

25-27 noemberi, 
iv. javaxiSvilis 
istoriisa da 

eTnologiis instituti 
56 gia gelaSvili erTi inglisuri 

dokumenti patriarq 
ambrosis sasamarTlos 

Sesaxeb 

17-18 aprili,  
SoTa rusTavelis sax. 
baTumis universiteti 

57 gia gelaSvili herman koeleri baTumis 
olqis Sesaxeb (1842) 

5-6 seqtemberi, 
SoTa rusTavelis sax. 
baTumis universiteti 

58 gia gelaSvili 1810-1830-iani wlebis 
britaneli mogzaurebi 

saqarTveloSi 

10-14 noemberi, 
saqarTvelos mecn. 
erovnuli akademia 

59 gia gelaSvili erTi cnoba 
saqarTvelos 
demokratiul 

respublikaSi germaniis 
warmomadgenlis 
daniSvnis Sesaxeb 

12 noemberi, 
goris saswavlo 
universiteti 

60 gia gelaSvili ulrix rauSeri 
germaniis elCi 
saqarTvelos 
demokratiul 

respublikaSi (1920- 
1921) 

25-27 noemberi, 
iv. javaxiSvilis 
istoriisa da 

eTnologiis instituti 

61 lola saraliZe raimon puankare da 
qarTuli politikuri 

emigracia 

21 Tebervali, 
goris saswavlo 
universiteti 

62 lola saraliZe aSS da qarTuli 
politikuri emigracia 

14-16 maisi, 
iv. javaxiSvilis sax. 
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(1921-19022 ww.) Tsu 
63 lola saraliZe qarTveli 

samRvdeloebis 
erovnul-

ganmaTavisuflebeli 
brZolis istoriidan 

(1921-1922  w.w.) 

17-18 aprili,  
SoTa rusTavelis sax. 
baTumis universiteti 

64 lola saraliZe saqarTvelos 
demokratiuli 
respublikis 

konstantinopolis misia 
da giorgi maCabeli 

12 noemberi, 
goris saswavlo 
universiteti 

65 lola saraliZe inglisis jaris mier 
baTumis datovebis 
istoriidan (1920 w.) 

1-2 seqtemberi, 
SoTa rusTavelis sax. 
baTumis universiteti 

66 lola saraliZe meore msoflio omi da 
qarTuli politikuri 

emigracia 

3-4 ivnisi,  
saqarTvelos teqnikuri 

universiteti 
67 lola saraliZe saqarTvelos 

emigraciuli mTavrobis 
sagareo-diplomatiuri 

urTierTobis 
istoriidan (1921-1922 

ww.) 

25-27 noemberi, 
iv. javaxiSvilis 
istoriisa da 

eTnologiis instituti 

68 lela miqiaSvili erekle II-is anderZis 
avTenturobis 
sakiTxisaTvis 

28-29 maisi,  
iv. javaxiSvilis 
istoriisa da 

eTnologiis instituti 
69 lela miqiaSvili erekle II da 

aleqsandre amilaxvari 
25-27 noemberi, 

iv. javaxiSvilis 
istoriisa da 

eTnologiis instituti 
70 irina arabiZe saqarTvelos eklesiis 

avtokefaliis sakiTxi 
rodosis sruliad 
marTlmadidebelTa 

TaTbirze (1961-1964 ww.) 

28-29 maisi,  
iv. javaxiSvilis 
istoriisa da 

eTnologiis instituti 

71 mzia tyavaSvili jiqebi da jiqeTi 
saqarTvelos 
istoriaSi 

11-13 dekemberi, 
Cerqezuli (adiReuri) 
kulturis centri 

72 Sorena murusiZe ზეპირი ისტორიები, 

როგორც 

საგანმანათლებლო 

რესურსი (ხელნაწერთა 

ეროვნული ცენტრის 

პროექტი „მშვიდობის 

მშენებლობა კულტურის 

განათლების გზით - 

ახალგაზრდული ბანაკი 

აფხაზეთიდან დევნილი 

25-29 სექტემბერი, 

საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი 
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მოსწავლეებისათვის“) 
73 nato sonRulaSvili saganmanaTleblo 

sistema saqarTveloSi 
(1900-1917) 

28-29 maisi,  
iv. javaxiSvilis 
istoriisa da 

eTnologiis instituti 
74 nato sonRulaSvili erovnul 

ganmaTavisuflebeli 
moZraoba saqarTveloSi 
(XX saukunis 40-50-ian 

wlebSi) 

25-27 noemberi, 
iv. javaxiSvilis 
istoriisa da 

eTnologiis instituti 

75 qeTevan xuciSvili ახალი პოლიტიკური 

ელიტის ფორმირება 90-

იანი წლების შემდგომ 

საქართველოში 

28-29 იანვარი, 
iv. javaxiSvilis sax. 

Tsu 

76 qeTevan xuciSvili ასირიული თემი 

საქართველოში 

30 იანვარი, 
iv. javaxiSvilis sax. 

Tsu  
77 qeTevan xuciSvili მულტიეთნიკურ 

საზოგადოებებში 

ანთროპოლოგიური 

კვლევის დადებითი და 

უარყოფითი მხარეები“ 

5-7 ნოემბერი, 
iv. javaxiSvilis sax. 

Tsu 

78 qeTevan xuciSvili გიორგი ჩიტაიას 

კომპლექსურ-ინტენსიური 

კვლევის მეთოდი 

10-12 ნოემბერი, iv. 
javaxiSvilis sax. Tsu 
da iv. javaxiSvilis 

istoriisa da 
eTnologiis instituti 

79 qeTevan xuciSvili „კარლა სერენას ცნობები 

საქართელოს შესახებ 

25-27 noemberi, 
iv. javaxiSvilis 
istoriisa da 

eTnologiis instituti 
80 nino mindaZe ადამიანის ეკოლოგიის 

ხალხური ტრადიციების 

კვლევა საქართველოში 

10-14 noemberi, 
saqarTvelos mecn. 
erovnuli akademia 

81 nino mindaZe გიორგი  ჩიტაიას  

მოღვაწეობის   

თეორიული  ასპექტები 

17-18 მაისი, 
iv. javaxiSvilis sax. 

Tsu 

82 nino mindaZe გიორგი ჩიტაიას 

სამეცნიერო მოღვაწეობის 

რამდენიმე ასპექტი 

10-12 ნოემბერი, iv. 
javaxiSvilis sax. Tsu 
da iv. javaxiSvilis 

istoriisa da 
eTnologiis instituti 

83 nino mindaZe გურიის ტრადიციული 

ყოფის რამდენიმე ასპექტი 

ისიდორე რამიშვილის    

„მოგონებების“  მიხედვით 

28-29 maisi,  
iv. javaxiSvilis 
istoriisa da 

eTnologiis instituti 

84 nino mindaZe ანთროპოეკოლოგიის 

კვლევის ეთნოლოგიური 

ასპექტები 

25-27 noemberi, 
iv. javaxiSvilis 
istoriisa da 
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eTnologiis instituti 
85 nino mindaZe არქეოლოგიური  

არტეფაქტი  და  

ეთნოგრაფიული რეალია      

30 maisi,  
saqarTvelos 
universiteti 

86 nino RambaSiZe vazi da qali - 
qarTvelTa 

TviTSegnebis erT-erTi 
kardinaluri simbolo 
(eTnologiuri Ziebani) 

17-19 aprili, 
Tbilisis 

konservatoria 

87 nino RambaSiZe kidev erTxel alilosa 
da Wonas 

urTierTkavSiris 
Sesaxeb 

11 maisi, 
Tbilisis 

konservatoria 

88 nino CirgaZe daavadebasTan 
dakavSirebuli 

mdgradobis mizezebi 
iZulebiT 

gadaadgilebul 
mosaxleobaSi 

28-29 maisi,  
iv. javaxiSvilis 
istoriisa da 

eTnologiis instituti 

89 nino CirgaZe tradiciis roli 
cxinvalis regionidan 

iZulebiT 
gadaadgilebuli 
mosaxleobis axal 

garemosTan adaptaciis 
procesSi (xalxuri 

medicinis magaliTze) 

10-12 ნოემბერი, iv. 
javaxiSvilis sax. Tsu 
da iv. javaxiSvilis 

istoriisa da 
eTnologiis instituti 

90 xaTuna ioseliani kavkasiis 
safortifikacio qselis 

maxasiaTeblebi da 
lokaluri 

Taviseburebebi 

7-9 seqtemberi, 
iv. javaxiSvilis sax. 

Tsu 

91 xaTuna ioseliani svaneTis “mTiuleTis” 
saeklesio saganZuri, 

eklesiebi da 
cixesimagreebi 

10-12 ნოემბერი, iv. 
javaxiSvilis sax. Tsu 
da iv. javaxiSvilis 

92 xaTuna ioseliani azerbaijanelTa 
gansaxlebisa da 

dasaxlebis formebi 
qvemo qarTlSi 

25-27 noemberi, 
iv. javaxiSvilis 
istoriisa da 

eTnologiis instituti 
93 rozeta gujejiani eTnikuri identobis 

SenarCunebis gzebi: 
arTvinis regionis 

qarTvelTa xalxuri 
dResaswaulebi 

(TurqeTis respublika) 
(inglisur enaze) 

30 ianvari, 
iv. javaxiSvilis sax. 

Tsu 

94 rozeta gujejiani,  
roin malaymaZe 

ვახტანგ მალაყმაძის (ჰაირი 

ჰაირიოღლუს) 

ბიოგრაფიიდან – სვლა 

წმიდა ილია მართლის 

17-18 aprili,  
SoTa rusTavelis sax. 
baTumis universiteti 



 76 

გზით 

95 rozeta gujejiani ეთნიკურ ქართველთა 

განსახლების არეალი და 

ისტორიის 

რეპრეზენტაცია ზემო 

მაჭახელში (თურქეთი) 

28-29 მაისი,  

ანდრია 

პირველწოდებულის 

ქართული უნივერსიტეტი 

96 rozeta gujejiani აკადემიკოსი გიორგი 

ჩიტაია და სვანეთის 

ტრადიციული ყოფისა 

და კულტურის კვლევის 

საკითხები 

24-25 ივნისი, 
iv. javaxiSvilis sax. 

Tsu 

97 rozeta gujejiani ისტორიული მახსოვრობის 

ძირითადი 

მახასიათებლები 

თურქეთის ქართველთა 

ტრადიციულ ყოფაში 

28-29 maisi,  
iv. javaxiSvilis 
istoriisa da 

eTnologiis instituti 

98 rozeta gujejiani ქართველთა 

საზოგადოებები და 

ეთნოკულტურული 

პროცესები სტამბოლში 

10-12 ნოემბერი, iv. 
javaxiSvilis sax. Tsu 
da iv. javaxiSvilis 

istoriisa da 
eTnologiis instituti 

99 rozeta gujejiani, 
qeTevan xuciSvili 

პიტერ გოლდის 

ეთნოგრაფიული მასალის 

კვალდაკვალ 

12-13 ნოემბერი, 
iv. javaxiSvilis sax. 

Tsu 

100 rozeta gujejiani ხარების „ჭედობის“ 

ტრადიცია საქართველოში 
 

21 დეკემბერი, 
iv. javaxiSvilis sax. 

Tsu 
101 giorgi mamardaSvili გივი ელიავა და მისი 

წვლილი სამეგრელოს 

ეთნოგრაფიულ შესწავლაში 

10-12 ნოემბერი, iv. 
javaxiSvilis sax. Tsu 
da iv. javaxiSvilis 

istoriisa da 
eTnologiis instituti 

102 giorgi mamardaSvili აფხაზეთის მოსახლეობის 

ეთნიკური სურათის 

ისტორიული საფუძვლები 

და განვითარების დინამიკა 

25-27 noemberi, 
iv. javaxiSvilis 
istoriisa da 

eTnologiis instituti 

103 qeTevan alaverdaSvili საკრალური დრო და 

მასთან დაკავშირებული 

ზოგიერთი საკითხი 

10-12 ნოემბერი, iv. 
javaxiSvilis sax. Tsu 
da iv. javaxiSvilis 

istoriisa da 
eTnologiis instituti 

104 lela nebieriZe tradiciuli genderuli 
urTierTobebi da 
Tanamedroveoba 
afxazeTidan 

gadaadgilebul 
mosaxleobaSi (saojaxo 

yofa) 

28-29 maisi,  
iv. javaxiSvilis 
istoriisa da 

eTnologiis instituti 
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105 lela nerbieriZe tradiciis roli 
afxazeTidan iZulebiT 

gadaadgilebuli 
mosaxleobis axal 

garemosTan adaptaciis 
procesSi (xalxuri 

medicinis magaliTze) 

10-12 ნოემბერი, iv. 
javaxiSvilis sax. Tsu 
da iv. javaxiSvilis 

istoriisa da 
eTnologiis instituti 

106 roland TofCiSvili qarTvel muhajirTa 
STamomamavlobis 
identobis sakiTxi 

29 ianvari, 
SoTa rusTavelis sax. 
baTumis universiteti 

107 roland TofCiSvili TurqeTis qarTvelTa 
gvarsaxelebi 

28-29 maisi, 

ანდრია 

პირველწოდებულის 

ქართული უნივერსიტეტი 
108 roland TofCiSvili akademikosi giorgi 

Citaia: qarTuli 
mecnieruli eTnologiis 

fuZemdebeli 

24-25 ivnisi, 
iv. javaxiSvilis sax. 

Tsu 

109 roland TofCiSvili marmarilos zRvis 
regionSi mcxovrebi 

qarTveli muhajirebis 
anTroponimebi 

24-25 ivnisi, 
iv. javaxiSvilis sax. 

Tsu 

110 roland TofCiSvili ena da teritoria 2 30 seqtemberi, 
ilias saxelmwifo 

universiteti 
111 roland TofCiSvili Crdilo-dasavleT 

kavkasiis eTnikur 
erTobaTa socialuri, 

ekonomikuri da 
kulturuli 
ganviTarebis 
Semaferxebeli 

mizezebis Sesaxeb 

21-22 seqtemberi, 
gelaTis mecnierebaTa 

akademia 

112 roland TofCiSvili osuri eTnografiuli 
enciklopedia qarTul-
osuri urTierTobebis 

konteqstSi 

25-27 noemberi, 
iv. javaxiSvilis 
istoriisa da 

eTnologiis instituti 
113 salome oqruaSvili, 

irma kvaSilava 
jinji xati (Ziri xati) 

samegreloSi 
(eTnografiuli 

masalebis mixedviT) 

17-18 aprili,  
SoTa rusTavelis sax. 
baTumis universiteti 

114 salome oqruaSvili kavkasiis xalxTa 
ojaxis Seswavlis eTno-
socialuri aspeqtebi 
(adiReur-abazuri 
modgmis xalxTa 

SedarebiTi 
eTnosocialuri 
kvlevisaTvis) 

25-27 noemberi, 
iv. javaxiSvilis 
istoriisa da 

eTnologiis instituti 

115 lavrenti janiaSvili სოფლის სამეურნეო და 

სოციოკულტურული 

10-12 ნოემბერი, iv. 
javaxiSvilis sax. Tsu 
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ტრანსფორმაციის 

ზოგიერთი ასპექტი 

პოსტსაბჭოურ პერიოდში 

(ზემოიმერული სოფლის 

მაგალითზე) 

da iv. javaxiSvilis 
istoriisa da 

eTnologiis instituti 

116 lavrenti janiaSvili სომხების განსახლებისა და 

დასახლების ფორმები 

ქვემო ქართლსა და სამცხე-

ჯავახეთში 

25-27 noemberi, 
iv. javaxiSvilis 
istoriisa da 

eTnologiis instituti 

117 naTia jalabaZe კულტურის მარკერები და 

ეთნიკური იდენტობის 

ურთიერთმიმართების 

საკითხი წალკელი  

ბერძნების მაგალითზე 

21 დეკემბერი, 
iv. javaxiSvilis sax. 

Tsu 

118 irma kvaSilava saqarTvelos ebraelTa 
religiuri 

dResaswaulebis 
Taviseburebani 

28-29 maisi,  
iv. javaxiSvilis 
istoriisa da 

eTnologiis instituti 
119 irma kvaSilava wminda SabaTi qarTvel 

ebraelTa yofaSi 
25-27 noemberi, 

iv. javaxiSvilis 
istoriisa da 

eTnologiis instituti 
120 joni kviciani kavkasiis mTielebi da 

kavkasiuri civilizacia 
(istoria da 

Tanamedroveoba) 

7-9 seqtemberi, 
iv. javaxiSvilis sax. 

Tsu 

121 joni kviciani qarTul-Cerqezuli 
urTierTobebi kavkasiis 

agrarul 
civilizaciaSi: istoria 

da Tanamedroveoba 

11-13 dekemberi, 
iv. javaxiSvilis sax. 

Tsu 

122 liana biTaZe akad. aqleqsandre 
javaxiSvilis 

anTropologiuri 
memkvidroeba 

22-25 oqtomberi, 
vaxuSti bagrationis 
geografiis instituti 

123 liana biTaZe,  
Sorena laliaSvili, 

daviT WiTanava, 
e. yvavaZe, 
k. kaxiani, 

g. gogoWuri, g. 
bedianaSvili 

Памятники  Куро-Араксской 
культуры  Грузии и 

состояние их 
антропологической  

изученности 

22-25 oqtomberi, 
vaxuSti bagrationis 
geografiis instituti 

124 liana biTaZe, 
Sorena laliaSvili, 

daviT WiTanava, 
T. zubiaSvili, 
r. Sengelia 

 

svanebi kavkasiis 
anTropologiur rukaze 

7-9 seqtemberi, 
iv. javaxiSvilis sax. 

Tsu 

125 liana biTaZe, 
r. Sengelia 

populaciuri 
ganetikuri kvlevebis 

10-14 noemberi, 
saqarTvelos mecn. 
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Taviseburebani 
saqarTveloSi 

erovnuli akademia 

126 vladimer aslaniSvili ქვემო ქართლის 

მოსახლეობა ენეოლით - 

ადრეულ მტკვარ-არაქსში 

(ანთ-როპოლოგიურ-

პათოლოგიური 

გამოკვლევა) 

9-11 oqtomberi, 
i. gogebaSvilis 

saxelobis Telavis 
saxelmwifo 
universiteti 

127 vladimer aslaniSvili ცაგერის წმიდა მაქსიმე 

აღმსარებლის სახელობის 

ტაძრის საკურთხეველში 

აღმოჩენილ სამარხში 

დაკრძალულთა 

ანთროპოლოგიურ-

პათოლოგიური 

გამოკვლევა, 

იდენტიფიცირება 

19-23 ოქტომბერი, 

საქართველოს 

საპატრიარქო, ხელნაწერთა 

ეროვნული ცენტრი, 

ანდრია 

პირველწოდებულის 

ქართული უნივერსიტეტი 

128 Sorena laliSvili saqarTvelos 
mosaxleobis 

paleopaTologiuri 
procesebis Sefaseba 

(adreuli, 
ganviTarebuli da 

gviani Sua saukuneebis  
 magaliTze) 

22-25 oqtomberi, 
vaxuSti bagrationis 
geografiis instituti 

129 daviT WiTanava `neoliTuri 
revoluciis’’ 
ganmsazRvreli 

ZiriTadi faqtorebi 

25-27 noemberi, 
iv. javaxiSvilis 
istoriisa da 

eTnologiis instituti 
130 daviT WiTanava samegrelos 

toponimiidan (,,sinwa’’, 
,,ZaRva’’, ,,umpia’’) 

28-29 maisi,  
iv. javaxiSvilis 
istoriisa da 

eTnologiis instituti 
131 daviT WiTanava Zveli kolxeTis 

istoriuli 
geografiidan 

(aia_kÂitaia, sibarisi) 

22-25 oqtomberi, 
vaxuSti bagrationis 
geografiis instituti 

132 Teimuraz jojua efrem mciris 
homiletikuri krebulis 

(S-1276) XV saukunis 
minawerebis cnobebi 
wmedisZe-xaxularTa 

feodaluri saxlisa da 
taos istoriis 

ramdenime ucnobi 
faqtis Sesaxeb 

28-29 maisi,  
iv. javaxiSvilis 
istoriisa da 

eTnologiis instituti 

133 Teimuraz jojua `vefxistyaosnis~ 
uZvelesi TariRiani 
strofi (1560 w.) vinme 

zaqarias mier 

1 aprili, 
xelnawerTa erovnuli 

centri 
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gadawerili tipikonis 
(A-1353) arSiebidan da 
kaxeTis dedoflis 
TinaTin gurielis 

Semonazvnebis sakiTxi 
134 Teimuraz jojua grigol feraZe da 

krakovis erovnuli 
muzeumis Tavadi 
Cartoriiskebis 

biblioTekaSi daculi 
qarTuli xelnaweri 
wignebi (XI-XVIII ss.) 

25-27 noemberi, 
iv. javaxiSvilis 
istoriisa da 

eTnologiis instituti 

135 Teimuraz jojua fanaskertelTa 
feodaluri saxlis 
istoriis zogierTi 

sakiTxis 
dazustebisaTvis (XIV-

XV ss.) 

25-27 noemberi, 
iv. javaxiSvilis 
istoriisa da 

eTnologiis instituti 

136 Teimuraz jojua wm. ninos 
himnografiuli kanonis 
ucnobi nusxa krakovis 
erovnuli muzeumis 

Tavadi Cartoriiskebis 
biblioTekaSi daculi 
XI saukunis ianvar-
Tebervlis Tvenidan 

(Kr.1919) 

30 noemberi, 
xelnawerTa erovnuli 

centri 

137 Teimuraz jojua xadis wm. giorgis 
eklesiis svinaqsari (A-
222) da misi minaweri 
sabuTebi (XIV-XVI ss.) 

15 dekemberi, 
iv. javaxiSvilis sax. 

Tsu 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

1 სპეციალურ ლიტერატურაში არმაზი გაიგივებულია სხვადასხვა ღვთაებასთან _ 

აჰურამაზდასთან, არმასთან, თეშუბთან, ზევსთან, იუპიტერთან, მითრასთან და სხვ. 

ჩვენი აზრით, ეს იყო ხელოვნურად შექმნილი სინკრეტული სახელმწიფო კულტი 

ადგილობრივი თუ უცხო ტრადიციებიდან შეთვისებული ელემენტებით. 

მოხსენებაში ნაჩვენებია არმაზის კულტის პარალელები ხეთურ რელიგიურ 

ტრადიციასთან სამ სხვადასხვა დონეზე (სახელი, იკონოგრაფია და კოსმოლოგია) და 

ახსნილია ამ მსგავსებათა მიზეზები.   
2 moxseneba exeba Jurnal `qarTlosis” erT statias, romelSic 

dasabuTebulia uZvelesi droidan moyolebuli saqarTvelos mzardi 
geostrategiuli mniSvneloba, rasac qarTveli faSistebis mosazrebiT 
aqtualoba arc II msoflio omis dros daukargavs. 

3 avtoris mier moxsenebaSi is azria gatarebuli, rom berZnuli da 
xeTuri tradiciebis mofsosi, igive maduvaTa mcire aziis samxreTi 
teritoriis luviur mosaxleobas imorCilebs da Zlier saxelmwifos 
qmnis. 

4 moxseneba exeba gvianxeTuri xanis kilikiis politikur istorias, 
romelic ieroglifur-luviuri da finikiuri damwerlobiT 
Sesrulebuli teqstis mixedviTaa gaanalizebuli da asaxavs 
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antiasuruli koaliciis brZolas asureTis eqspansiuri politikis 
winaaRmdeg. 

5 moxseneba Seexeba TurqeTis qalaq alaniisa da avanosis keramikis 
muzeumebSi dacul eqsponatebs. avtori Tvlis, rom elinisturi da adre 
romauli xanis qalTa sazogadoebrivi mdgomareobis ganviTareba cdeba 
imperiis sazRvrebs da organulad ukavSirdeba Zvel anatoliur 
tradiciebs. 

6 moxsenebis Teoriul  safuZvels warmoadgens naciis interpretaciis 
eTnosimbolisturi paradigma, romlis mixedviTac koleqtiur-kulturul 
idebntobaze dafuZnebuli Cven-jgufis warmoSobis Tu TviTSenaxvisaTvis 
didi mniSvneloba aqvs eTnikuri rCeulebobis ideologiebs. es Teoriuli 
migneba ilustrirebulia qarTuli magaliTiT, kerZod, moxsenebaSi 
warmodgenili iyo gvian antikurobaSi qarTvelTa rCeulobis miTi 
dafuZnebuli pirvelwyaroTa analizze.  

7 Sua saukuneebis qarTuli istoriografiis ori nimuSi moqcevai 
qarTlisai da qarTlis cxovreba garkveuli monakveTSi mogviTxrobs 
erTidaimave istoriul faqtebze: pirveli maTgani mokled, meore ufro 
vrclad. Tumc, rogorc es araerTgzis aRniSnula specialistebis, maT 

Soris, Cem mierac,  gansxvaveba am Zeglebis Txrobas Soris marto 
moculobiT ar amoiwureba. xSirad araerTgvarovania maTSi 
warmodgenili faqtobrivi monacemic da aRweril movlenaTa Sefasebac. 
am sxvaobaTa Sejereba da analizi, rogorc wesi, Zalian saintereso 
Sedegebs gvaZlevs ara marto istoriul-wyaroTmcodneobiTi kuTxiT, 
aramed qarTuli istoriuli azrovnebis anu istoriografiis istoriis 
TvalsazrisiTac. winamdebare statiaSi erT-erT amgvar SemTxvevaze 
SevCerdebi. sityva exeba centriT mcxeTaSi qarTuli saxelmwifos 
dafuZnebis istorias.pirveli teqstis anu moqcevai qarTlisais mixedviT, 
rogorc vnaxeT, arsebobs memkvidreobiToba aietis kolxissa da mcxeTaSi 
centris mqone qarTul saxelmwifobriobas Soris. es ukanaskneli 
Tvisebriv axali ram ar aris qarTvelTa istoriaSi. meore teqstis anu 
qarTlis cxovrebis mixedviT ki, es memkvidreoba Tumc TiTqos 
garkveulad ikiTxeba striqonebs miRma, mainc farnavazis samefo 
sruliad axali ram aris politikuri TvalsazrisiT da kulturuladac. 
am viTarebis erTi paradoqsi isaa, rom orive es urTierTgamomricxavi 
azri, sruliad uproblemod Tanaarsebobs Sua saukuneebis saqarTveloSi 
da meore teqstis didi emociuri muxtis mqone narativi sruladac ver 
axSobs azrs arian-qarTveli winaprebis Sesaxeb. gansxvavebul 
TvalsazrisTa Tanaarsebobis mizezi, Cemi azriT, unda iyos meore 
paradoqsi: miuxedavad urTierTgamoricxveli informaciisa, orive es 
Sexeduleba arsebiTad sworia: farnavazis samefo aietis samefos 
gagrZelebac iyo da sruliad axali etapic qarTuli 
saxelmwifoebriobis da identobis istoriaSi. 

8 moxsenebaSi navaraudevia, rom „mefeTa cxovrebis” teqstiseuli 
„ierusalimidan otebuli uriabis” nabuqodonosoris mier am qalaqis 
aRebis Semdeg qarTlSi damkvidrebis ambavi, qarTveli mematianis 
mwignobrobaSi farTo ganswavlulobis Sedegad unda yofiliyo 
SeTxzuli da realurad momxdar ambebTan ar unda hqondes kavSiri.  

9 TurqeTis respublikaSi, q. erzerumis (istoriuli karnuqalaqi, igive 
somxuri karini) aTaTurqis saxelobis muzeumSi daculi adamianis qvis 
qandakebis fragmenti, momxseneblis azriT, warmoadgens somex bagratidTa 
warmomadgenlis, anisis mefis gagik I-is (ax.w. 990–1020 ww.) aw dakarguli 
qandakebis fragments.  
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10 moxsenebaSi warmodgenili iyo cda, dagvedgina romeli daviT mefea 
gamosaxuli evropul miniaturaze da saidan iRebs saTaves es miniatura. 

11 moxsenebaSi naCvenebi iyo episkopos kirionis (saZagliSvili) moRvaweoba 
kaunasTan (kovno) axlos mdebare yofil kaTolikur monasterSi (1907 w.). 
xazgasmuli iyo kirionis interesi polonuri da litvuri kulturisa da 
istoriisadmi. 

12 moxsenebaSi, dokumentur masalaze da literaturaze dayrdnobiT, 
warmodgenili iyo episkopos kirionis mcire xnis moRvaweobis 
daxasiateba soxumis eparqiaSi (1906 w. meore naxevari _ 1907 w. dasawyisi) 
da misi tolerantuli damikidebuleba mravaleTnikuri eparqiis yvela 
eTnikuri warmomadgenlis mimarT. 

13 moxsenebaSi gadmocemulia mamia dumbaZis Semoqmedebis mTavari 
miRwevebi. ganxilulia misi umTavresi monografiebi da sazogadoebrivi 
aqtiuroba. 

14 moxsenebaSi, dokumentur masalaze da dayrdnobiT, naCvenebi iyo 
ruseTis imperiis mier, XIX s-is I naxevarSi, saqarTvelos, iranisa da 
osmaleTis unikaluri xelnawerebis Zarcvis ramdenime magaliTi. 

15 rogorc gairkva, farsman mefis mier ax. 35 wels parTelTa winaaRmdeg 
sabrZolvelad mowveuli meomrebi, rogorc es dRemde iyo miRebuli, 
alanebi ki ara iyvnen, aramed azovis zRvis aRmosavleTiT momTabare 
sarmati siraqebi. 

16 is qalaqebi, romelTa Sesaxeb cnobebia vaxtang gorgaslis `cxovrebasa’’ 
da zaqaria ritorTan adgilobrivi mosaxleobis mier unda yofiliyvnen 
agebulni, im xanad osTa winaprebi isev momTabare cxovrebas eweodnen. 

17 XVIII ს. დასაწყისში ვახტანგ VI-ის მიერ შექმნილმა „მეცნიერ კაცთა“ კომისიამ 

„ქართლის ცხოვრების“ არსებული ტექსტი, სადაც თხრობა XIV ს. 10-იანი წლების 

ამბებზე წყდებოდა, ენობრივად გამართა, შეიტანა მასში ახალი ჩანართები 

(განსაკუთრებით საქართველოს ეკლესიის ისტორიიდან) და შეადგინა  XIV-XVII სს. 

ისტორია. ამის შედეგად ჩამოყალიბებულ რედაქციას სამეცნიერო ლიტერატურაში 

ვახტანგისეული ეწოდა. „ქართლის ცხოვრების“ შევსება და რედაქტირება ახლა უკვე 

„მეცნიერ კაცთა“ ხელიდან გამოსული  ტექსტის საფუძველზე  შემდგომშიც  

გაგრძელდა. ყველა ეს რედაქცია (ვახტანგისეული და შემდგომიც) ახალი „ქართლის 

ცხოვრების“ სახელწოდებითაა ცნობილი. ახალი „ქართლის ცხოვრების“ ციკლის 15–

მდე ხელნაწერიდან საკუთრივ „მეცნიერ კაცთა“ ხელიდან გამოსული ტექსტი 

წარმოდგენილია რამდენიმეში. ესენია: რუმიანცევისეული (R), ჯანაშვილისეული 

(D), ჯალაშვილისეულისა (C1) და მაჩაბლისეულის (m1) ახალი ნაწილები, 

სხვიტორულის პირველი ნაწილი (S1) და იოანე ბატონიშვილისეული (I). დანარჩენ 

ნუსხებში წარმოდგენილი ტექსტი რედაქციული მსგავსება–განსხვავებებით ქმნის ორ 

ძირითად ჯგუფს. პირველში ერთიანდება თეიმურაზისეული, საეკლესიო 

მუზეუმისა და ურბნული ნუსხები; მეორეში – ბარათაშვილისეული, 

ფალავანდიშვილისეული, დადიანისეული და სხვიტორულის მეორე ნაწილი;     

აუცილებელია ხელნაწერთა აღნიშნული კლასიფიკაციის ჯეროვნად 

გათვალისწინება  ახალი „ქართლის ცხოვრების“ რედაქციების, მათ შორის, 

ვახტანგისეულის გამოცემის დროს. ამ უკანასკნელის გამოცემას საფუძვლად უნდა 

დაედოს ზემოთ დასახელებული ექვსი ხელნაწერი (RDC1m1S1I), სადაც 

წარმოდგენილია საკუთრივ ვახტანგისეული რედაქციის ტექსტი და გაიმიჯნოს ის 

მოგვიანო ხანის რედაქციებისგან.  ამით თავიდან ავიცილებთ ახალი „ქართლის 

ცხოვრების“ სხვადასხვა  რედაქციათა ტექსტების  გაუმართლებელ შერწყმას.  
18 maSasadame, leonti qveynebis sazRvrebis yovelTvis calsaxad oTxive 
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mxriT ar warmogvidgens. es TavisTavad saeWvod aqcevs jer iv. 
javaxiSvilis mier gamoTqmul da Semdeg Cvens istoriografiaSi dRemde 
gaziarebul debulebas, rom kuxeTis sazRvrebis Cvenebisas mariamiseuli 
nusxis pirSi romeliRac (albaT aRmosavleTi) msazRvreli gamorCenilia.  
aseT viTarebaSi ar unda gamoiricxos aRniSnul nusxaSi kuxeTis 

sazRvrebis monacemebis imdagvarad wakiTxva, rom raime Camatebis gareSe 
Seiqmnas SeZlebisdagvarad sruli STabeWdileba mis irgvliv.  
wyaros teqstSi Cans sami msazRvreli: aragvi, kaxeTis mTa da mtkvari. 

sakiTxiT dainteresebul mkvlevarTa mTeli Zalisxmeva ki mimarTuli iyo 
meoTxe msazRvrelis dadgenisaken. vinaidan istoriul-geografiuli 
gamokvleviT dadginda, rom aq kaxeTis mTa amJamindel zedaznis anu 
ialno-saguramos qeds warmoadgens da es ukanaskneli mtkvarTan erTad 
kuxeTis sazRvris or sapirispiro, CrdiloeT da samxreT sazRvrebs 
warmoadgens, saZiebel obieqtad iqca aragvis mopirdapire, aRmosavleTi 
msazRvreli.  
mematiane aq kuxeTis sazRvrebis ara or, aramed erT wyvils 

warmogvidgens: erTi mxriv aragvi-kaxeTis mTa da meore mxriv mdinare 
mtkvari. Tu kuxeTis CrdiloeTi sazRvari ialno-saguramos qedia, 
rogorc es ukve garkveulia, mis CrdiloeTiT kuxeTis miwa-wyali aRaraa 
savaraudebeli (iqiT upirobod kaxeTis teritoriaa sagulvebeli). 
maSasadame, kuxeTis mijnad aragvis mxolod SesarTavi (an misi mokle 
monakveTi mtkvarTan SesarTavis midamoebSi) rCeba. es ki niSnavs, rom 
teqstSi sazRvris aRmniSvnelad iq sadac aragvia naxsenebi unda 
vigulisxmoT ara rogorc mdinaris xazi, aramed rogorc punqti _ 
aragvis SesarTavis midamoebi.  
ar unda dagvrCes STabeWdileba, rom sazRvrebis am saxiT warmoCena 

masze ase Tu ise sruli warmodgenis Sesaqmnelad sakmarisi araa. misi 
saSualebiT Cven varkvevT kuxeTis ara marto CrdiloeT (zedaznis qedi) 
da samxreT (mtkvari) sazRvrebs, aramed dasavleT sazRvarsac, romelsac 
mematiane srulad gvixazavs mdinare mtkvris dasaxelebiT. TvalnaTelia, 
rom mtkvari warmoadgenda am qveynis erTdroulad dasavleT da samxreT 
sazRvarsac. rac Seexeba aRmosavleT mijnas, amis aRmniSvneli calke 
aRebuli punqti an raime geografiuli erTeuli miTiTebuli ar aris. 
magram Cven viciT, rom leonti yoveli mxaris sazRvars yovelTvis 
pirdapir ar asaxelebs. xSirad aseTi sazRvari met-naklebi sicxadiT 
ikiTxeba qveteqstSi. am SemTxvevaSi kuxeTis aRmosavleTi sazRvari unda 
davinaxoT `kaxeTis mTis~ aRmosavleT kidesa da md. mtkvris SemaerTebel 
CrdiloeT-samxreT xazze.  
amrigad, teqstSi yovelgvari zedmeti Camatebebis gareSe SesaZlebelia, 

garkveviT amovikiTxoT kuxeTis sazRvrebi da gavigoT, rogor da ra 
saSualebebiT cdilobs mematiane mkiTxvelis winaSe mis warmodgenas. 
meoTxe msazRvrelis arseboba Tavdapirvel teqstSi sagulvebeli ar unda 
iyos. Sesabamisad, fuWia yoveli Zalisxmeva aseTi msazRvrelis Ziebisa da 
misi CamatebiT teqstis aRdgenisa. 

19 qarTlisa da somxeTis eklesiebs Soris VII saukunis dasawyisSi 
momxdar saeklesio ganxeTqilebas didi xnis ganmavlobaSi axlo 
aRmosavleTSi mimdinare mimdinare rigi religiuri da politikuri 
winapirobebi gaaCnda. winamdebare statiaSi somex mRvdelmTavarTa 
mxridan qarTuli eklesiisadmi pretenziebis fonze warmoCenilia is 
religiuri da politikuri safuZvlebi, ramac es mezobeli eklesiebi 
srul ganxeTqilebamde miiyvana. 
qalkedonis IV msoflio saeklesio krebis dadgenilebaTa momxreebisa 
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da mowinaaRmdegeebis SerigebismizniT imperatorma zenonma  sagangebo 
dadgenileba, e. w. henotikoni gamosca. 506 wels  bizantiis gavleniT, 
dvinSi mowveul saerTo somex-qarTvel-albanelTa saerTo saeklesio 
krebaze aRiarebul iqna zenonis henotikoni da daigmo nestorianuli 
eresi.  
bizantiaSi iustines taxtze asvlis droidan (518 w.), imperiis 

religiuri politika Semrigebluridan uSualod qalkedonitobisaken 
ixreba. amis Semdeg irani monofizitebis mxardamWeri xdeba. Sahis 
miTiTebiT, somexTa kaTalikosi nerse mijini 551-554 wlebSi dvinSi iwvevs 
saeklesio krebebs, sadac somxeTis eklesiam oficialurad gamoacxada 
monofizituri kursi da daupirispirda msoflio (berZnul-romaul) 
eklesias.   
qarTlisa da somxeTis eklesiebs Soris dogmaturma dapirispirebam 

axali ZaliT iCina Tavi VII saukunis dasawyisSi, roca aRmosavleT 
amierkavkasiaSi batonobisaTvis bizantiasTan WidilSi irans kvlav 
sruli upiratesoba aqvs mopovebuli.  
gamokvlevaSi cxadadaa naCvenebi tendenciuroba am ganxeTqilebis 

amsaxveli somxuri wyaroebisa („epistoleTa wigni“, uxtanesi), romelTa 
mixedviT, VII saukunis damdegamde qarTlisa da somxeTis eklesiebs 
Soris TiTqos sruli aRmsareblobiT-dogmaturi Tanxvedra arsebobda. 

20 2010 wlis seqtemberSi zestafonis r-nis sof. Wala-tyidan Camovitane  
xelnaweri sabuTebis sami furceli. maT Soris iyo Wala-tyis jvarcmis 
eklesiis dekanozis, aznaur basil (vasil) merkvilaZisadmi mimarTuli 
mariam imereTis dedoflisa da efTvime gaenaTeli mitropolitis 
werilebis pirebi. mogvianebiT q. zestafonSi mivakvlie arqivis danarCen 
gatanil nawilsac. maTma kompleqsurma Seswavlam aSkara gaxada, rom 
yvela es sabuTi mTlianobaSi warmoadgenda dekanoz basil merkvilaZis 
STamomavalTa saojaxo-sagvareulo arqivs. 
sabuTebi Sedgenilia me-19 saukunis meore naxevarsa da me-20 saukunis 

dasawyisSi (yvelaze gviandeli 1916 wliT TariRdeba). erTi nawili 
qarTul enazea Sedgenili, meore _ rusulad.  
xelnaweri sabuTebi, oriod gamonaklisis garda (mariam dedoflisa da 

efTvimi genaTelis werilebi), pirvelad warsdgeba farTo auditoriis 
winaSe. aRniSnul arqivi iZleva warmodgenas basili merkvilaZis 
STamomavalTa socialur statusze, qonebriv mdgomareobaze; me-19 s-sa da 
me-20 s-is dasawyisSi sof. Wala-tyeSi mcxovreb gvarebze da a.S.  
am arqivis monacemebze dayrdnobiT, warmovadgenT aseve dekanoz basil 

merkvilaZis STamomavalTa genealogias. 
21 leonti mroveli saistorio TxzulebaSi _ `mefeTa cxovreba~ _ iZleva 

hereTis, kaxeTisa da kuxeTis uZveles sazRvarTa Sesaxeb cnobebs 
herosis, kaxosisa da kuxosis wili qveynebis sazRvrebis gadmocemis 
saxiT. dasaxelebul qveyanaTa sazRvrebis Sesaxeb cnobebs gvawvdis 
vaxuSti batoniSvilic. am qveynebis sazRvarTa aRweris garda, vaxuSti 
aseve CamogviTvlis maTSi Semaval sxvadasxva mxareebs. amdenad mis mier 
mowodebuli cnobebi ufro met informacias Seicavs.  
vaxuSti batoniSvilisa da leonti mrovelis Sesabamisi monacemebis 

SedarebiTi analizi cxadhyofs, rom hereTis, kaxeTisa da kuxeTis 
uZvelesi sazRvrebisa da teritoriis gadmocemisas vaxuStis ZiriTad 
wyaros leonti mrovelis saistorio Txzuleba warmoadgens. misi 
gansxvavebuli monacemebi ki umTavresad `mefeTa cxovrebis~ cnobebis 
Taviseburi gaazrebisa da interpretaciis nayofia, romelic 
garkveulwilad gviandeli viTarebis gavlenis Sedegad Cans miRebuli. am 
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gansxvavebuli gaazrebis ZiriTadi safuZveli ki unda iyos leonti 
mrovelTan dasaxelebuli `kaxeTis mTis~ (dRevandeli ialno-saguramos 
qedis) vaxuStis mier SecdomiT Tavis Tanadroul `kaxeTis mTasTan~ 
(dRevandeli kaxeTis qedi) gaigiveba, ramac gamoiwvia batoniSvilis 
naSromSi hereTis, kaxeTisa da kuxeTis sazRvrebis sxvagvarad warmosaxva, 
vidre es SeiZleba gavigoT leonti mrovelis monacemebis mixedviT. 

22 qarTuli wyaroebis mixedviT, erT-erTi sakraluri xe (maradiuli 

sicocxlis simbolo) mcxeTis pirdapir borcvze mdgara. ხე იყო 

ფოთლოვანი, მარადმწვანე და სურნელოვანი, „მოქცევაი ქართლისაის“ მიხედვით, 

დაჭრილი ირემი თუ შეჭამდა ხის ნაყოსფს, განიკურნებოდა. mirian mefem swored 

xis sakralurobidan da სწორედ ამ თვისებიდან gamomdinare, gadawyvita 
misi moWra. xis mokveTas daeswrnen mirianis Ze revi da episkoposi. igi 
daaxloebiT as kacs mohqonda. xe foToldaucveneli iyo da mwvane, 
rodesac sxva xeebi ar iyvnen ayvavebulni. xe 25 marts moWres, paraskev 

dRes, 37 dRis ganmavlobaSi foTols feri ar Seucvlia. სწორედ ამ ხისგან 

გამოკვეთეს ცნობილი სამი ჯვარი. vaxuSti mas naZvis xed moixseniebs, 

`msgavsi alvisa surnelisa~, Tu ra safuZvelze araa cnobili. მაგრამ 
aSkaraa, rom xe foTlovania, isic aSkaraa, rom maradmwvane. `moqcevaÁ 

qarTlisaÁc~ foTlovan xes asaxelebs da ara wiwvovans. ალვის ხესთან 

შედარება უფრო მიუთითებს მის ღვთაებრიობას  და მშვენიერებას. `sicocxlis 
xis~ simbolo `alvis xe~, qarTul folklorSi Seesabameba maradmwvane 
piramiduli kviparosis xes, romelsac dialeqtebSi `mironis xe~, `gundis 

xe~  (შდრ. მეგრულად „გუნდაში ჯა“) da `xeTufala~ ewodeba. sulxan saba 
orbeliani mas moixseniebs – kÂparozi da kÂpri - `igive alvis xe, saro. 
BberZulad saro hqvian, vieTni alvis xes uÃmoben. mkvlevris 
ganmartebiT, alva aris sunneli, sakmeveli. Aanu `alvis xe~ surnelovan 
xes niSnavs, romelsac xis fisi sdis da mas sakmevlad iyeneben. 

ზემოაღნიშნული ფოთლოვანი, და სურნელოვანი ხის პარალელურად, „მოქცევაი 

ქართლისაიში naZvis xec იხსენიება:  „მახლობელ არს ადგილი იგი (სიდონიას 

საფლავი და უფლის კვართი) ნაძუსა მას ლიბანით მოღებულსა და მცსეთას 

აღმალებულსა“ (მოქც 130). სვეტიცხოვლის მშენებლობის დროს „მოჰკუეთეს ნაძჳ 

იგი და შეამზადეს სუეტად“. მოქცევაის ჭელიშური რედაქცია ხე, რომელიც მოიჭრა 

კლდოვან ბორცვზე, „კილამორ“ სახელით მოიხსენიებს. მსგავსი ხე მდგარა 

ებრაელთა სალოცავ-ბაგინზე, რომელიც ასევე მოჭრეს („დასცეს ხეი იგი კილამოი“) 

და წმ. ნინომ მისგან ჯვარი აღმართა. სულხან საბა ორბელიანის განმარტებით,  

„kilamoni“ – mironis sulnelia,  ასევე  „kalamokri“ – mironis sulnelia 

lerwami. სავარაუდოთ, სურნელოვანი თვისებიდან გამომდინარე, ზემოაღნიშნული 

მოჭრილი ხე უნდა ყოფილიყო ე.წ. „საკმევლის ხე“, ანუ ე.წ. კევის ხე (pistacia mutica), 

საღსაღაჯი რომელსაც კახურ დიალექტზე „საკმლის ხე“ და „მარიამსაკმელა“ ჰქვია. 

იგი ზაფხულმწვანე ხეა, ხშირტოტებიანი და გაშლილვარჯიანი, 2-15 მეტრამდე, 

ხარობს მშრალ, თიხნარ, კლდოვან ადგილებში და უძლებს ყინვას. ძირითადად 

შემორჩენილია ვაშლოვანის ნაკრძალში მისი მერქანი ძალიან მაგარია და ძვირფასი, 

შეიცავს ეთერზეთებს, ფისი გამოიყენება საკმევლად. ხის დასერილი ქერქისგან 

გამოაქვთ გუმფისი. მის ნაყოფს ეტანება როგორც შინაური, ასევე გარეულ 

ცხოველებიც. საკმლის ხის კორომი ზოგჯერ შერეულია ისეთ სახეობებთან, 

როგორიც არის აკაკი, ჯაგრცხილა, მუხა, თელა, ქართული ნეკერჩხალი, ღვია.წმ. 

ნინოს ჯვრის ნიში გამოუკვეთია მაგარმერქნიან ჯიშის აკაკის ხისგან, რომელსაც 

ქართულ წყაროებში „ბრინჯის ხე“ ეწოდება. იგი ბარტამ მეფის საჩრდილობელი 
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ყოფილა, ხე „მაღალი და რტო მრავალი“ . kavkasiur akakis xes (Geltis caucasica 
Wild) `xerkinis~ saxelwodebis qveS moiazreben (ასევე, ლეკის ხე, ურთხელი, 

ძელქვა, ჩათლაყუჩი/ბელეკონი/კალანოსი). მას magari merqani aqvs da qerqi 

Seicavs mTrimlav nivTierebebs. არ არის გამორიცხული, რომ ტოპონიმი „რკინის 

ჯვარი“, სწორედ ხერკინად წოდებული რომელიმე მაგარმერქნიანი ხისგან 

გამოკვეთილ ჯვარს გულისხმობდეს, რომელიც ანდრია პირველწოდებულმა 

აღმართა. 
23 „ქართლის ცხოვრებაში“ მოხსენიებულია ზოონიმები – ცხოველთა სახელებთან 

დაკავშირებული სახელწოდებები, რომლებიც შეიცავენ ინფორმაციას ქვეყნის 

ტერიტორიაზე მყოფი და გავრცელებული  ცხოველთა სამყაროს შესახებ, აგრეთვე 

მათ გავლენას და გამოყენებას სამეურნეო და საყოფაცხოვრებო კუთხით.„ქართლის 

ცხოვრებაში“ მოხსენიებულ ზოონიმებში დაფიქსირებულია როგორც გარეული, 

ასევე, შინაური ძუძუმწოვარი ცხოველები, აგრეთვე, მტაცებელი და ჩვეულებრივი 

ფრინველები, თევზები. გარდა ამისა, „ქართლის ცხოვრებაში“ მოხსენიებულ 

ზოონიმებში დაფიქსირებულია ცხოველთა გარეგნული თვისების, მათი 

გავრცელების არეალის შესახებ. ხშირ შემთხვევაში ზოგიერთი ზოონიმი ისეთ 

რეგიონშია აღმოცენებული, რომელიც შესაბამისი ცხოველისათვის ბუნებრივი 

გარემოა. „ქართლის ცხოვრებაში“ დაფიქსირებულ ზოონიმებში ხშირია ისეთი 

ცხოველების და ფრინველების სახელები, რომლებიც შემორჩენილია ქართულ 

მითოლოგიურ სამყაროში. ხშირად ისინი ღვთაების ზოომორფულ სახეს, ან 

თანმხლებ, წმინდა და სამსხვერპლო ცხოველს წარმოადგენდნენ. აქედან 

გამომდინარე, ბევრი ფრინველი სანადიროდ გამოიყენებოდა, ზოგიერთი ცხოველი 

კი ნადირობის ობიექტი იყო. ზოონიმები ხშირად მთის, უღელტეხილის, 

გადასასვლელის („კარი“), ხევის, ციხის სახელწოდებებს ედება საფუძვლად. 

არსებული მასალიდან გამოიკვეთა შემდეგი ზოონიმები: არწივანი, გავაზი, 

ყორანთა/ყორნისი/ყორნის ხევი, საყორნე (იმერეთში) ორბის ციხე/ორბეთი/ორბეთის 

ძირი/ორბნისი (ურბნისი), ძერანა/ძერნა, ქორიანი, საქორიას ხევი (რაჭაში) საბუე, 

სასირეთის ჭალა,  საბატე (თრიალეთში) ფოცხოვი – ფოცხÂ (ჭარი/ჭარო – ს.ს. 

ორბელიანის ცნობით,  ქორის მსგავსი ფრინველია, წყლიდან იტაცებს თევზს), 

ჩხიკუთა, ჭივჭავი, კალმახის ციხე, კაპოეტის ციხე, კამბეჩანი/კამბეჩოვანი/კამბეჩის 

ვაკენი, საცხენისი (მთა და ხევი), ცხენის ტერფი (შდრ. ვირისტერფა), ცხენის წყალი, 

ცხურისის ხევი, საღორე, ველევ-საღორის მთა, საღორე-ნაჯიხვრევის მთა, 

ღორისთავი, ძაღლის ხევი, ნუკრიანი, ნაჯიხურევი/ნაჯიხურევის მთა, საკურდღლია, 

კვერნაქი, მგელციხე, მგლის კარი, ფოცხვერიანის ხევი და სხვ 
24 kvlevis mizania SevadaroT TargmanSi moxseniebuli toponimebi qarTul 

teqstSi arsebul toponimebs, ra gansxvaveba da msgavsebaa maT Soris. 
`qarTlis cxovrebis~ Zvel somxur Targmans gansvavebuli informacia 
moaqvs qalaq rusTavis saxelwodebasTan dakavSirebiT, kerZod igi 

rusTavs `riSas~ uwodebs. იგი ასევე ასახელებს „ბოსტან ქალაქსაც“. il. 
abulaZe aRniSnavs, rom somxurad es saxelwodeba Targmnilia, rogorc 

Partizaqauaq _ anu `partiz-a-qalaqi~. radgan Part&z/Partiz baRs, bostans 
niSnavs, Sesabamisad `partizaqaRaq~-i `baRis qalaqs~, an `bostnis qalaqs~ 

niSnavs როგორც ვხედავთ, „ქართლის ცხოვრების“ ძველი სომხური თარგმანი 

„ბოსტან ქალაქში“ არ გულისხმობს „ვოსტან ქალაქს“, როგორც ამას ამტკიცებდნენ 

ისტორიკოსები და ამ ტერმინს არასწორად სომხურენოვან ფენას უკავშირებდნენ. 

ვფიქრობთ, „ვოსტან ქალაქი“, რომელიც სომხურ-რუსულ ლექსიკონში ახსნილია 

როგორც „თავისუფალი ქალაქი“, qarTulenovani samyarosTvis ucxo iyo da 
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vfiqrobT, samefo (saufliswulo) mamulis aRsaniSnavad ar 
gamoiyeneboda termini `vostani~, aramed gamoiyeneboda `sefe-qveyana~, anu 
saufliswulo. Tuki `bostan~ aucileblad `vostans~ unda davukavSiroT, 

somxurad `Ost~ (vost) sityva niSnavs toti, grjRa, Sto, vazis rqa, 
lerwi, ylorti, amonayari, gamonazardi. semantikurad igi savsebiT 
Seesabameba baR-bostans, romelsac Zvel qarTulad Seesabameba `mtili~. 
amas Tu davumatebT Zveli somxuri Targmanis saxelwodebas 
`partizaqaRaq~, romelic bostnis an baRis qalaqs niSnavs, 
davrwmundebiT, rom am qalaqs marTlac `bostan qalaqi~ rqmevia da am 
saxelwodebiT arafer SuaSia `bostanis~ `vostanTan~ dakavSireba. 

„რუსთავის“ ეტიმოლოგია, ბუნებრივია, სარწყავ არხს უკავშირდება. rusTavis 
Zveli somxuri Targmanis saxelwodeba `riSac~ savaraudoT hidronimi 
unda iyos. leCxumur dialeqtze `riS~ WurWelSi danaleqs niSnavs, an 
kidev `mdinaris mier wamoRebul Tovl-yinuls~. misi erT-erTi formaa 
`reS~, rac mesxur dialeqtze niSnavs `xreSi, niaRvris mier wamoRebuli 
namsxvrevi klde, qva, RorRi~. `reS-i/reSva/dareSva~ zemo imerul 
dialeqtze niSnavs aseve, did wvimas, Tavsxmas, rac bunebrivad iwvevs 
niaRvars. gadataniTi mniSvnelobiT mas unda ukavSirdebodes `reS~-is 
meore mniSvneloba aseve zemo imerul dialeqtze, rac ficxs, 
gaafrTebuls niSnavs, es Tviseba ki savsebiT damaxasiaTebelia didi 
wvimis Sedegad movardnili niaRvrisaTvis. rusTavTan dakavSirebiT, 
`riSas~ saxelwodebis qveS unda vigulisxmoT informacia, romlis 
mixedviT, didi naleqis Sedegad movardnili niaRvris, an Rvarcofis 
Sedegad adidebul wyals arxSi mohqonda didi raodenobiT qva-RorRi, 
romelsac Sesabamisad wmendnen. amrigad, ar aris gamoricxuli, rom 
`riSas~ saxelwodebiT SemorCa informacia, romelic aseve ukvaSirdeba 
rusTavTan mimarTebaSi arsebul sarwyav arxsa Tu mdinares. 
zemoaRniSnuli miuTiTebs, rom qarTul istoriul azrovnebaSi Seqmnili 
toponimi ara ucxo eTno-kulturul garemoSi unda veZeboT, aramed 
piriqiT, qarTul eTo-kulturul sivrceSi, rodesac toponimTa udides 
umravlesobas, gansakuTrebiT ki hidronimebs, axsna aqvT qarTul da 
qarvelur enebze da maT dialeqtikuri Sesatyvisebic moepoveba. 

25 ქართულ წყაროებში ზემოაღნიშნული კერპი მოიხსენიება „გა/გაიმ/გაცა/გაცაჲ“-ს  

ფორმით, იგი არის ვერცხლის კერპი. svanurad qalRmerT lamarias 

samsxverplo verZs, anu vacs `gicar~ erqva. igi Semdgom adamianis 
saxelad qceula. `svaneTis saeklesio krebis matianeSi~ moixsenieba 

`gicari~ da `gicariani~. ამ კერპს უკავშირდებოდა „მცენარენი და 

ნაყოფიერებანი“. ნ. მარმა იგი ბიბლიის ტექსტში მოხსენოებულ ასტერტეს 

შესატყვისად მიიჩნია, მ. წერეთელმა  იშთარის მსგავს ძველ ქართულ ღვთაებად 

მიიჩნია, გ. ქავთარაძე გაცი და გაიმის სახელის ქვეშ ტყუპ ღვთაებებს აპოლონსა და 

არტემიდეს გულისხმობს, ნ. ნიკოლოზიშვილი კი კიბელა - ატისის მსგავს 

ღვთაებებს. ჩვენი აზრით, გაცის და გას-თან მიმართებაში კავშირი უნდა ჰქონდეთ 

ლეზგიურ „გუცარს“, რომელიც ლეზგიურ მითოლოგიაში მოსავლის ღმერთია, 

miwaTmoqmedebisa da mesaqonleobis mfarveli, zogan igi ganmartebulia, 

rogorc tarosis RvTaeba და lakebis miTologiidan mcenareuli 

samyaros mfarveli RvTaeba gumi, romlis saxe iyo mcenaris fesvi. გა 

მიწის ნაყოფიერების დიდი ქალღმერთია პროტოქართულ სივრცეში 

ჩამოყალიბებული, რასაც ქართულ-ქართველური ლინგვისტური და ფოლკორული 

მონაცემები ადასტურებენ. `ga~, `gi~, `gam~, `gim~, `gem~ (`guem~) ZiriT Zvel 
qarTul da qarTvelur enebSi aRiniSneba miwa da masTan dakavSirebuli, 
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misgan aRmocenebuli saganTa saxelwodebebi.  `qarTlis cxovrebis~ 
anaseul nusxaSi erTgan gaimis kerpi moixsenieba `gim~ formiT, romelic 
pirdapir exmianeba miwis svanur saxelwodeba `gims~. megrulad `gime~ 
niSnavs `qveviT~, rac aseve miwisken, wiaRisken mimarTulebas gulisxmobs. 
`gims~ ukavSirdeba mJave wylis svanuri saxelwodeba `zgim~, romelic 
miwis wiaRidan amosul wyals niSnavs. `gim~ megrulad ewodeba aseve, 
WaSi damagrebul Tixis filas, miwa rom ar Cayriliyo. aseve, Zvel 
qarTulad `gÂmi~, sulxan-saba orbelianis ganmartebiT, aris 

`jurRmulis Torne wyalTaTvis, anu Torne Wis wylisa~. sainteresoa 
agreTve, Zveli qarTuli sityva `gamanagi~, romelic sulxan-saba 

orbelianis ganmartebiT, erTi dRis naxnavs niSnavs. aseve, yuradRebas 
ipyrobs svanuri sityva `lagam~, romelic erqva miwaSi xvrels, sadac 
lamarias saxelze gamomcxvari miwaSi Sesanaxi kveris `leSxvnis~ Senaxva 

xdeboda (შდრ. „გიმი ლიმზირ“/მიწის ლოცვა, „ალაგი ლიხელეს“ დროს 

სეფისკვერების დაფვლა კერის წინ და მიწის სალოცავები სვანეთში). amasTan 
dakavSirebiT Zalzed sainteresoa xeTuri sityva Gam, Gam-an, Gam-anta, 
rac niSnavs qveviT, qveviTken, daRma. Tu gaviTvaliswinebT mkvlevarTa 
mier araerT mecnierulad dasabuTebul koncefcias qarTveluri enebis 
naTesaur kavSirTan dakavSirebiT xaTur enasTan, SesaZlebelia 
gamovTqvaT mosazreba, rom svanuri `la-gam~ da xeTuri `gam~ miwisken, 
miwis wiaRisken mniSvnelobasTan mimarTebaSi qarTul/qarTveluri 
enebidan igive mniSvnelobiT, xaTuri enis meSveobiT gavrcelda xeTurSi. 
am sityvis mniSvneloba ki religiuri da sakraluri gagebiT mxolod 

qarTulma da svanurma Semoinaxa. svanurad, miwidan aRmocenebul 
marcvleulis (Sdr. `megem~-mcenare) Sesanax nagebobas `guem/gem~ ewodeba, 
sadac specialur kidobanSi `lamariaSi tablaSi~ iyo Senaxuli. es  
gaxldaT saukeTeso xarisxis xorblis fqvili, romelsac axali wlisa 

da zamTris dReobebisTvis iyenebdnen. „მოქცევაი ქართლისაის მიხედვით 

კერპებს თავზე აყრიდნენ შეწირული მსხვერპლის (შეიწირვოდა მათა ერთი 

სეფეწული ცეცხლითა დაწუვად“) ნაცარს, რაც ნაცრით, როგორც მნიშვნელოვანი 

სასუქით მიწის განოყიერების მისტერიაა. svanuri folkloridan ga/gaims 
ukavSirdeba svanuri sakulto simRera `ga~, romelic Cawerilia sofel 
ecerSi. ga-s sagalobliT RvTaebas miwis siuxves da qalis daSvilianebas 
evedrebodnen, rac orive mxriv, nayofierebas ukavSirdeba. `ga~-s 

sagalobelი saRmrTo-sakulto simRerad, anu himnad miiCnevა. imave himns 
asrulebdnen ojaxSi sarZlos moyvanisas. ga-s sagalobels aRdgomis 

kviraSi asrulebdnen. `ga~-sTan dakavSirebuli ritualebi samwuxarod 

svanur folklorSic aRar aris SemorCenili. yovelive es 
gvafiqrebinebs, rom igi funqciurad miwis nayofierebis mfarvel 
romelime qalRmerTs Seerwya. svanur dReobaTa kalendarSi miwasa da 

nayofierebasTan dakavSirebuli ritualebi ukavSirdebოდა qalRmerT 

`lamarias~. miwis baraqianobas da mosavlis siuxves aRmosavleT 
saqarTveloSi adgilis dedas evedrebodnen. qristianobis miRebis Semdeg 
kulti RvTismSobels Seerwya, rasac adasturebs xevsuruli forma 
`adgilis xTiSobeli~. qarTul xalxur folklorSi `ga/gaimis~ 
gamoZaxili Cans mzeTunaxav `qal-gamas~ saxelwodebaSi. igi amiranis 
miTis qarTluri versiis mixedviT, amiranis satrfos saxelwodebaa. 

26 მოხსენებაში განხილულია საქართველოს მთავარი მდინარეების ეტიმოლოგიური 

კვლევა, რაც ქართული ენის დიალექტური მონაცემებით იხსნება. ჰიდრონიმები 

გეოგრაფიულ სახელწოდებათა ყველაზე ძველი და მყარი ფორმებია. ისინი უფრო 



 89 

ცხადყოფენ ამა თუ იმ ერის ძველი ენის გავრცელების არეალს და მის უძველეს 

საცხოვრისს, რადგან წყლის აღმნიშვნელი გეოგრაფიული სახელწოდებანი 

წარმოიშვება სწორედ იმ ენაზე, რომელზეც საუბრობს მის ტერიტორიაზე 

განსახლებული საზოგადოება. ჩვენ მიერ განხილული მდინარეთა სახელწოდებებია: 

მტკვარი, ჭოროხი, ლიახვი, ალაზანი. ყველა ამ მდინარის სახელწოდება 

ეტიმოლოგიურად აიხსნება უძველესი ქართული ლექსიკიდან, რომელთა 

მნიშვნელობები დიალექტებში შემოგვრჩა. ისინი დაკავშირებულია 

წყალუხვობასთან, დიდ წყალთან და მასთან დაკავშირებულ მოვლენებთან. მაგ.: 

მტკვრის/მტკუარის  ფუძე „კურ“ უნდა უკავშირდებოდეს სარდურ II წარწერაში 

მოხსენიებულ „კურიანას ქვეყანას“, რომელიც მტკვრის სათავეებსაც მოიცავდა და 

შესაძლოა მდინარესაც მისი სახელი დარქმეოდა. „კურ“ სიტყვა მთიულურ და 

გუდამაყრულ დიალექტზე მოვარდნილ ნიაღვარს ნიშნავს. ასევე, ქართული ენის 

დიალექტებში „კურ/ქურ“ ძირით („კურნე“, „ქურუნი“, კურცხლ/კურწყალი) 

გვხვდება წყლის რეზერვუართან დაკავშირებული სახელწოდებები. ქართლურ 

დიალექტზე ჭოროხი არის იგივე რიყე, ჭერეხი, ადიდებული მდინარის, ან ნიაღვრის 

მიერ „მოტანილი ნარიყი, ქვიშა, ღორღი და ლამი“. დიდ წყალს ქართლურ 

დიალექტზე უკავშირდება ასევე, „არაზანი“, რომელიც „თავსხმა წვიმას“ ნიშნავს, 

მთიულურ და ფშავურ დიალექტებზეც „არზანი“ „დიდ წვიმას“ ნიშნავს ელჭექითა 

და ქარიშხლით. მოცემულ შემთხვევაში რ-ს ლ-ში გადასვლა (არაზანი-ალაზანი) 

ჩვეულებრივი მოვლენაა. ლეჩხუმერ დიალექტზე „ლიაღვი“ (შდრ. ლიახვი) 

ადიდებულ, ამღვრეულ მდინარეს ნიშნავს, ასევე რაჭულ დიალექტზე „ალიახვება“ 

მდინარის ადიდებას და ამღვრევას ნიშნავს. 
27 moxsenebaSi ganxiluli iyo qristianuli apokaliftikis cnobili 

teqsti – “pavles apokalifsi” da am apokrifis qarTuli versiebis 
mniSvneloba misi Seswavlisas. cnobilia, rom “pavles apokalifsma” 
udidesi gavlena iqonia Sua saukuneebis esqatologiur literaturaze da 
warmodgenebze gansawmendelis Sesaxeb. pavles xilviT davalebulia 
dantes “jojoxeTic”. pavle mociqulis zeciurma mogzaurobam da 
samoTxisa da jojoxeTis suraTebma gansazRvra apokalifsis arnaxuli 
popularoba dasavlur qristianobaSi. 
 magram, miuxedavad esqatologiuri motivebisa da apokalifsis araerTi 

xelnawerisa, qarTul sinamdvileSi, iseve rogorc, zogadad, aRmosavlur-
qristianul tradiciaSi, apokrifma ver hpova gavrceleba. “pavles 
xilvam” ver gaiziara sxva apokalifsis, “RvTismSoblis mimoslvis” 
popularoba, romelmac igive roli Seasrula aRmosavlur qristianobaSi, 
rac “pavles apokalifsma” dasavleTSi. rogorc Cans, dogmatur 
gansxvavebebze metad amis mizezi mentalur ganwyobilebebSi unda veZioT. 

28 moxsenebis sakiTxs warmoadgenda berZnul-romaul saistorio wyaroebSi 
aRmosavleT SavizRvispireTSi moxseniebuli tomebis saxelwodebebis 
garkveva. moxsenebaSi Sevecade damesabuTebina, rom zogierTi berZnul-
romauli saxelwodeba krebiTi mniSvnelobis da realurad ama Tu im 
tomis saxelwodebas ar warmoadgenda. magaliTad fTeirofagebi _ 
girCismWamelebi. samxreT- aRmosavleT SavizRvispireTSi mcxovrebi 
dasavlur qarTuli, Wanuri modgmis tomis _ drilebis saxeli ki 
pirdapir berZnul Targmans warmoadgens da murRulis xeobis mkvidrT 
miemarTeba. aseve berZnuli warmomavlobis unda iyos eTnonimi lazi, 
romelic dasavleT saqarTvelos macxovreblebs miemarTeboda. berZnuli 
lazia qarTulad xSir buCqnars niSnavs da kolxeTis dablobze 
gansaxlebul Wanebis saxelwodebad gamoiyenes antikuri xanis avtorebma. 
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saltiebis tomSi igive Znelad gasasvleli tyiani adgili igulisxmeba. e. 
i. berZnuli ,,lasio” igivea rac laTinuri ,,saltia”. 

29 XX saukunis 30-iani wlebis dasawyisSi gamoica ,,saqarTvelos ssr 
sazogado ruka, SemuSavebuli saqarTvelos kartografiul institutSi 
da gamocemuli saxelmwifo gamomcemlobis mier 1931-32 ww. profesor al. 
javaxiSvilis xelmZRvanelobiT, masStabi 1: 200 000”. es unikaluri 
naSromi dRes raritetul iSviaTobas warmoadgens. al. javaxiSvilis 
TaosnobiT gamocemuli es ruka, sadac dawvrilebiT aris datanili 
imdroindeli yoveli dasaxlebuli punqti, aseve hidrografiuli qseli, 
TviT umciresi mdinareebis CaTvliT,  mTebis da qedebis saxelwodebebi 
da sxva, umniSvnelovanes masalas gvawvdis  ara marto fizikur-
geografiuli aRwerilobis kuTxiT, aramed metad saintereso da saWiro 
cnobebs Seicavs istoriuli geografiis da toponimikis kvlevis 
TvalsazrisiT. am rukaze mocemuli saxelwodebebis nawili dRes sxva 
saxelwodebebiT gvxdeba, an Secvlili formiT. am mxriv Zveli, 
istoriuli saxelwodebebis aRdgenis mizniT es sazogado ruka 
Tavisebur saistorio dokumentis mniSvnelobasac iZens. saqarTvelos 
sxvadasxva kuTxeebis istoriuli geografiis sakiTxebis SeswavlisTvis 
sazogado rukis gamoyeneba dReisTvis aqtualuria, Tumca gansakuTrebiT 
fasdaudebelia rukis is nawili, romelic Tanamedrove afxazeTis 
teritorias exeba. 

30 moxsenebaSi ganxilulia saqarTveloSi moqmedi seqtebis: baptistebis, 
moloknebis, ieRovelebis da sxv. saqmianoba da maTi damokidebuleba 
saqmianobisadmi. 

31 1918 wlis 28 maiss, germaniaTan xelSekrulebs gaformebisTanave 
saqarTvelos delegacia gaemgzavra berlinSi, sadac raixstagSi 
undamomxdariyo xelSekrulebis ratifikacia. amasTan, saxelmwifos 
meTaurebTan, mTavrobis wevrebTan gaformebuliyo TanamSromlobis 
konkretuli programebi. saqartvelos delegacias xelmZRvanelobda akaki 
Cxenkeli. delegaciaSi Sediodnen niko nikolaZe, zurab avaliSvili, 
spirdon kedia.  moxseneba eyrdnoba akaki Cxenkelis pirad arqivSi dacul 
masalebs [scssa, fondi 1831),qarTuli elCobis saqmianobis Sesaxeb. 

32 saarqivo masalebis safuZvelze gamokvlevaSi Seswavlili da 
Sefasebulia 1922 wlidan qarTul emigraciaSimimdinare movlenebi, 
konkretulad saqarTvelos eklesiis warmomadgenlis rafiel-ivanicki-
ingilos Sexvedrebi romis papTan, kenterberiis episkoposTan da sxva 
saeklesio da politikur pirebTan. aseve, misi sazogadoebrivi da piradi 
cxovrebis detalebi.  

33 `ruseT-saqarTvelos urTierTobis Sefaseba mamia dumbaZis 
naSromebSi.~moxsenebaSi ganxilulia saqarTvelos istoriis narkvevebis 
IV tomSi Sesuli mamia dumbaZis statiebi. maTSi, sabWoTa 
koniunqturisagan Tavisufali azrovnebaa ruseTis imperiuli politikis 
SefasebaSi, rac dawvrilebiT ganixila momxsenebelma. esaa: 1. 1783 wlis 
traqtatis araTanabari damokidebuleba xelmomweri saxelmwifoebis 
mimarT; 2. traqtatis darRveva ruseTis mier qarTl-kaxeTis samefodan 
jaris gayvaniT _ 1787 wels; 3. aRa-mahmad-xanis Semosevisas daxmarebis 
gauwevloba; 4.giorgi XII_is `saTxovari punqtebis~araswori 
interpretacia da saqarTvelos samefos inkorporacia ruseTis imperiaSi.  
mecnieris Rvawli Sefasebulia avtoris mier rogorc qarTuli 
istoriografiis garkveuli SenaZeni.  

34 cnobili qarTveli politikuri da sazogado moRvawe, amierkavkasiis 
respublikisa da saqarTvelos demokratiuli respublikis sagareo 
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saqmeTa pirveli ministri, saqarTvelos elCi evropaSi, emigranti moRvawe 
da didi patrioti _ akaki Cxenkeli (1874-1959) Tavisi droisaTvis 
gamorCeuli pirovneba iyo. miuxedavad social-demokratobisa, is 
arasdros SemozRudula partiuli interesebiT da erovnul idealebs 
yvelaze maRla ayenebda. 
Cxenkeli gansakuTrebuli siyvaruliTa da pasuxismgeblobis grZnobiT 

iyo dakavSirebuli aWarasa da baTumTan. is 1912 wels, IV saxelmwifo 
saTaTbiros deputatad airCies social-demokratiuli partiidan. 
saxelmwifo saTaTbiros arCevnebSi mas daupirispirdnen soxumis 

qalaqis Tavi niko TavdgiriZe, `batumski vestnikis~ redaqtori grigol 
volski, magram  misi ZiriTadi mowinaaRmdege iyo aleqsandre ServaSiZe. 
akaki Cxenkelma meti xma miiRo da gaxda deputati afxazeTidan da baTum-
yarsis olqidan.  
rogorc deputati, Cxenkeli saTaTbiros tribunidan politikurad 

aqtiurobda,saTaTbiroSi is sagareo dargSi moRvaweobda, 
xelmZRvanelobda SekiTxvaTa komisias. is iyo aseve socialisturi 
internacionalis fraqciis wevri. 
gansakuTrebuli iyo misi damokidebuleba I msoflio omis dros 

imperiis xelisuflebis mier saxelmwifo RalatSi dadanaSaulebuli 
aWarlebis mimarT. Cven moviZieT da qarTulad iTargmna dokumenti, 
romelic aWaris sazogadoebam warudgina akaki Cxenkels, rogorc mis 
warmomadgenels saxelmwifo saTaTbiroSi. dokumenti metad 
mniSvnelovania, radgan  masSi motanilia manamde specialur 
literaturaSi, maT Soris baTumeli mkvlevrebis mier gamoqveynebul 
informaciulad tevad naSromebSi aRuniSnavi faqtebi. is arc am sakiTxze 
sakmaod vrceli naSromis avtors, malxaz sioriZes ar aqvs ganxiluli. 

35 moxsenebaSi xazi gaesva akakis mier bizantiis istoriis detalebis 
codnas. es bunebrivic iyo, radgan mas moskovis universitetis istoria-
filologiis fakulteti hqonda damTavrebuli. SromaSi ganxilulia is 
istoriuli sinamdvile, rac aRwerilia mxatvrul teqstSi: daviT III 
kurapalatis monawileoba barda skliarosis ajanyebis CaqrobaSi, 12 
aTasi qarTveli mxedrobis gagzavna Tornike erisTavis sardlobiT, 
qarTuli, somxuri dabizantiuri wyaroebis monacemebi am Temebze, maT 
Soris winaaRmdegoba da damTxvevebi, akaki wereTlis mier gamonagoni 
gmirebi, mxatvruli da istoriuli ideali, romliTac gaJRenTilia 
teqsti.  

36 moxsenebaSi ganxilulia a. Cxenkelis Sexvedrebi germanel 
diplomatebTan _ miulerTan, barenberg-goslarTan da StamerTan, 1921 
wlis mais-ivnisSi. 
rTuli iyo saqarTvelos gasabWoebis Semdeg saqarTvelodan 
emigrirebuli politikosebis mdgomareoba.  

evropaSi wasuli saqarTvelos kanonieri mTavroba da misi yvela wevri 
Seurigeblad ibrZoda rusuli bolSevikuri xelisuflebis agresiis 
winaaRmdeg da evropis qveynebTan urTierTobis diplomatiur gzebs 
eZebda am sakiTxis saerTaSoriso samarTlebrivi kuTxiT dasayeneblad. 
Cxenkeli am saqmis aqtiuri xelmZRvaneli da koordinatori iyo. mas, 
rogorc evropaSi saqarTvelos elCs, kanonieri xelisuflebis 
rwmunebuls, hqonda uamravi Sexvedra evropel liderebTan, ara marto 
saqarTvelos, aramed mTeli kavkasiis momavali bedis sakiTxze. msoflio 
omis Semdeg ganviTarebuli politikuri da ekonomikuri krizisis gamo, 
sakuTari problemebiTa da interesebiT datvirTuli evropis didi 
saxelmwifoebi qarTvel politikosTa moTxovnebs naklebad 



 92 

iTvaliswinebdnen, mas mxolod maSin aqcevdnen yuradRebas, rodesac maTi 
qveynisa da qarTveli xalxis  interesebi erTmaneTs hkveTdnen.  

Tu ras cdilobda qarTuli diplomatia, ra urTules pirobebSi 
ibrZoda qarTuli saxelmwifos interesebis dasacavad, kargad Cans im 
Sexvedrebisa da diplomatiuri urTierTobis amsaxveli masalebis 
gacnobisas, rac 1921 welsve, Cxenkelisa da misi TanamebrZolebis mier 
ganxorcielda.  

37 moxseneba eyrdnoba akaki Cxenkelis pirad arqivSi mopovebul masalebs 
qarTuli emigraciis poziciaze II msoflio omSi. bevri masala 
sainteresoa imiT, rom asaxavs sxvadasxva Tvalsazriss, emigrantTa 
Soris gansxvavebul midgomas omSi monawile qveynebisadmi. es 
Sexedulebebi saqarTvelos interesebs emsaxureboda da emigrantTa 
survils gamoxatavda _ yvela saSualebiT ebrZolaT samSoblos 
damoukideblobis aRdgenisaTvis. 

38 moxsenebaSi ganxilulia sabWoTa ruseTis mier saqarTveloze Tavdasxma 
da misi okupacia, warmoCenilia sabrZolo operaciebi. pirvelad 
samecniero literaturaSi gamaxvilebuli yuradReba im Secdomebze, 
romelic qarTulma sardlobam dauSva. kritikulad aris Sefasebuli 
qarTveli generlebis: giorgi kvinikaZis da giorgi mazniaSvilis 
memuarebSi gamoTqmuli Sexedulebebi qarTuli SeiaraRebuli Zalebis 
samxedro potenciali. 

39 moxsenebaSi kritikulad aris Sefasebuli qarTul samecniero 
literaturaSi Jordanias mTavrobisadmi gamoTqmuli araswori braldeba 
baTumis olqis osmaleTisadmi `nebayoflobiT~ gadacemis Sesaxeb. axali 
saarqivo dokumenturi wayaroebis gaTvaliswinebiT, naCvenebia, rom 
damarcxebuli mTavroba SemorCenili ZlebiT medgar winaaRmdegobas 
uwevda mters. maT qarTvelma bolSevikebmac aRmouCines daxmareba. giorgi 
mazniaSvilis aq yofnam gadamwyveti roli Seasrula aWaris teritoriis 
SenarCunebaSi. 

40 მოხსენებაში განხილულია XIX-XX  საუკუნის მიჯნაზე  ქართველი 

სამღვდელოებისა და მოწინავე საზოგადოების აქტიური ბრძოლა დაკარგული 

ეკლესიის თავისუფლების აღდგენისათვის. 
41 წერილიბით წყაროებზე დაყრდნობით ნაშრომში მიმოხილულია წმ. ანდრია 

პირველწოდებულის ღვაწლი საქართველოში ქრისტიანობის გავრცელებაში. 
42 ნაშრომში დღემდე უცნობ მასალაზე დაყრდნობით შესწავლილია რაფიელ 

ივანიცკი-ინგილოს ემიგრაციაში მოღვაწეობის პერიოდი. პირველად ქვეყნდება მისი 

წერილები რომის პაპის, კენტერბერიელი არქიეპისკოპოსისადმი და ერთა 

ლიგისადმი ბოლშევიკების მიერ დევნილი საქართველოს ეკლესიის უფლებების და 

მისი მწყემსმთავრის ამბროსი ხელაიას  უფლებების დაცვისათვის. 
43 უცნობი საარქივო მასალაზე დაყრდნობით შრომაში განხილულია იტალიაში 

რაფიელ ივანიცკი-ინგილოს კულტურული მოღვაწეობის ერთი ფაქტი. მან იტალიურ 

ენაზე თარგმნა და გამოსცა საქართველოს შესახებ ნაშრომი. ეს ნაშრომი მან უძღვნა 

,,ვეფხისტყაოსნის’’  750 წლისთავს. აქვე გამოქვეყნებულია მისი წერილი იტალიის 

ფაშიზმის ფუძემდებელთან მუსოლინთან. 
44 ნაშრომში დასაბუთებულია თუ რა პრინციპის მიხედვით იქნა ილია ჭავჭავაძე 

წმინდანად შერაცხული. 
45 ნაშრომში გაშუქებულია თუ რა დაინტერესებას იჩენდა ბრიტანეთის პოლიტიკური 

სასულიერო ელიტა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მიმართ. ნაშრომი 

ძირითადად ეყრდნობა ღემდე უცნობ წერილობით წყაროებს. 
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46 ნაშრომში წარმოჩენილია წმ. კირიონ საძაგლიშვილის ღვაწლი მეცხრამეტე 

საუკუნის პრობლემების კვლევაში, ყურადღება გამახვილებულია კვლევის 

მეთოდებზე და სხვა. 
47 მოხსენებაში შესწავლილია ბიოგრაფიის უცნობი ფურცლები სრულიად საქართ-

ველოს კათოლიკოს-პატრიარქის, უწმიდესისა და უნეტარესის მელქისედეკ მესამისა, 

რომელიც ამ ფრიად საპატიო თანამდებობაზე მოღვაწეობდა 1952-1960 წლებში, 

ფურცლები სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის, უწმიდესისა და 

უნეტარესის კალისტრატეს გარდაცვალების შემდეგ. 
48 მოხსენებაში შესწავლილია თუ როგორ აისახა პოლონეთი და  ბალტიისპირეთი 

მეთვრამეტე საუკუნის ქართულ წყაროებში. მათ შორის იყო ქართლის მეფის ვახტანგ 

მეექვსის, უფლისწულ ვახუშტი ვახტანგის ძე  ბაგრატიონის, უფლისწულ ლეონ 

ბაქარის ძე ბაგრატიონისა და ვახტანგ მეექვსის ამალის წევრის გაბრიელ გელოვანის 

თხზულებები. ეს ფაქტი ადასტურებს, რომ ხსენებული ეპოქის ქართულ 

ინტელექტუალურ ელიტას საკმაოდ მკაფიო წარმოდგენა ჰქონდა პოლონეთსა და  

ბალტიისპირეთში იმხანად განვითარებულ პოლიტიკურ-ეკონომიკურ და 

კულტურულ პროცესებზე. 
49 მოხსენებაში შესწავლილია თუ როგორ აისახა ბალტიის ქვეყნები ქართული 

ემიგრაციის საზოგადოებრივ აზროვნებაში XX საუკუნის ოციანი წლებიდან - 90-

იანი წლების დასაწყისამდე. დადგენილია, რომ ქართველი ემიგრანტები ბალტიის 

ქვეყნებს - ლიტვას, ლატვიასა და ესტონეთს თავიანთ მოკავშირეებად აღიქვამდნენ 

და მათ მიმართ მხარდაჭერას გამოხატავდნენ. 
50 

მოხსენებაში შესწავლილია თავად რუსიშვილთა საგვარეულო და მისი გამოჩენილი 

წარმომადგენლის, ქიმიკოს რაჟდენ გრიგოლის ძე რუსიშვილის (1900-1984) 

მოღვაწეობა ემიგრაციაში - გერმანიასა და დიდ ბრიტანეთში. 

51 მოხსენებაში შესწავლილია თუ საიდან დაედო სათავე ქართულ-ლიტვური 

სახელმწიფოთაშორისი ურთიერთობის ისტორიას. დადგენილია, რომ ლიტვის დიდ 

მთავარს, იაგელონთა დინასტიის წარმომადგენელს - ალექსანდრეს 1495 წელს ეწვია 

ქართლის მეფის კონსტანტინე მეორის ელჩი და გადასცა თავისი მონარქის 

შეთავაზება ანტიოსმალურ კოალიაციაში ჩაბმის შესახებ. ქართველ ელჩს მიჰქონდა 

კონსტანტინე მეორის წერილი ესპანეთის დედოფალთან იზაბელასთან, რომლის 

ტექსტიც შეიტანეს „ლიტვის მეტრიკაში“.     
52 moxsenebaSi yuradRebaa gamaxvilebuli ruseTis saxelmwifo 

saTaTbiroSi qarTveli deputatis, soc-demokratiuli partiis erT-erTi 
lideris, evg. gegeWkoris gamosvlaze, romelmac saqveynod dagmo is 
kolonizatoruli politika, romelsac ruseTis wminda sinodi iCenda 
saqarTvelos eklesiis mimarT da saeklesio kanonebis darRveviT 
anxorcielebda qarTveli mrevlis Seviwrovebas, misi eklesia-monastrebis 
ngrevas, mSobliur enaze wirva-locvis catarebas da a.S. igi 
madlierebiT moixseniebda rusi moRvawis, nikoloz durnovos 
mamxilebel naSromebs, mimarTuls ruseTis wm. Sinodis kursis 
winaaRmdeg. 

53 moxseneba exeba erekle II-is SviliSvilis, erekle aleqsandres Ze 
gruzunskis (bagrationis) /1828-1882/ cxovrebis gzas, pirovnebisas, romlis 
mama _ aleqsandre batoniSvili bolomde Seurigebeli darCa ruseTis 
kolonizatoruli politikis mimarT da Tavisi sicocxle iranSi 
daasrula, xolo misi erTaderTi Svili, romelic mamis zrunvis gareSe 
aRizarda, bolomde erTguli darCa Tavisi samSoblosi, peterburgSi 
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cxovrebas _ TbilisSi yofa arCia, sadac 55 wlis asakSi gardaicvala 
kidec da pativi ergo Tavisi didi papis _ erekle II-is gverdiT 
dasaflavebisa sveticxovlis taZarSi. 

54 moxsenebaSi saubaria im qarTvel deputatebze (prokofi ServaSiZe, 
konst. kandelaki, akaki Cxenkeli), romlebic arCeuli iyvnen baTumis 
olqidan da soxumis okrugidan ruseTis I, III da IV saxelmwifo 
saTaTbiroebSi da Zal-Rones ar iSurebdnen TavianTi amomrCevlebis 
saWirboroto sakiTxebis warmosaCenad. gansakuTrebiT aRsaniSnavia 
deputat akaki Cxenkelis gamosvla 1912 wlis aWaris mahmadiani 
qarTvelebis interesebis dasacavad. 

55 moxseneba exeba erekle II-is SviliSvilis, irakli aleqsandres Ze 
gruzunskis (bagrationis) cxovrebis gzas da misi ojaxis beds. Igi 
bolomde erTguli darCa Tavisi samSoblosi da peterburgSi cxovrebas 
_ TbilisSi yofa arCia, sadac 55 wlis asakSi gardaicvala da 
dasaflavebulia sveticxovlis taZarSi Tavisi didi papis _ erekle II-is 
gverdiT.  

56 es dokumenti vnaxeT q. londonSi britaneTis nacionalur arqivSi. esaa 
inglisuri teqsti, romelSic gadmocemulia q. TbilisSi 1924 wlis 10-19 
marts mimdinare sasamarTlo procesi patriarq ambrosisa da cxra 
sasuliero pirisa.  

57 moxsenebaSi Cven warmovadgineT germaneli avtoris naSromis _ 
`geografiul-statistikuri Canawerebi baTumisa da Coruksus olqebis 
Sesaxeb, rasac erTvis SeniSvnebi trapizonis safaSos aRmosavleT 
nawilSi arsebuli sanapiros Taobaze~ _ mimoxilva. avtori imyofeboda 
aq 1842 wels da aRwera yovelive TvaliT nanaxi: qalaqi, misi navsadguri, 
bazari, navigacia, mmarTveloba, qiSpi baTumelTa CaqvelebTan da sxva.  

58 moxsenebaSi Cven mimovixileT Svidi ingliseli mogzauris (jonsonis, 
porteris, lumsdenis, hendersonis, laielis, mignanisa da vilbrahamis) 
cnobebi saqarTvelos Sesaxeb, romlebic aq imyofebodnen ermolovis, 
paskeviCisa da rozenis mmarTvelobisas. garda dawvrilebiTi aRwerebisa, 
cxadia maT ainteresebdaT rusuli xelisuflebis saqmianobisa da 
miznebis gacnoba,  romlebic iswrafodnen kavkasiis dapyrobis Semdeg 
gasuliyvnen sparseTze gadavliT ingliselTa kolonia indoeTisken.  

59 moxsenebaSi mimoxilulia saqarTvelos urTierToba germaniis 
politikur warmomadgenlobasTan 1914-19 wlebSi; aseve saqarTvelos 
cnoba germaniis mxriv `de faqto~ da `de iure~ da misi gauqmeba rapalos 
xelSekrulebiT (1922 wlis  aprili). mogvyavs saqarTvelos 
diplomatiuri warmomadgenlis vladimer axmetelis werili berlinidan 
akaki Cxenkelisadmi 1921 wlis 26 Tebervlis TariRiT.  

60 moxsenebaSi warmodgenilia ori germanuli werilis Cveneuli Targmani 
_ erTi germaniis prezident fridrix ebertis saqarTvelos respublikis 
prezidentisadmi 1920 wlis 10 noembris TariRiT da meore, dr. simonsisa 
saqarTveloSi elCad daniSnuli ulrix rauSerisadmi 1920 wlis 16 
noembris TariRiT.  

61 moxsenebaSi aRniSnulia, rom   emigraciaSi myofi saqarTvelos 
erovnuli mTavroba yovel Rones xmarobda, raTa gaebaTilebina ruseTis 
xelisufalTa cru gancxadebebi saqarTveloSi arsebul mdgomareobaze. 
saqarTvelos erovnuli mTavroba parizSi dabinavda. safrangeTis 
xelisuflebam, parizSi, saqarTvelos demokratiuli respublikis 
mTavrobis legacia, 1933 wlamde SeinarCuna.   ruseTis bolSevikuri 
xelisufleba cdilobda Tavisi nacadi diplomatiuri xrikebiT 
erTmaneTisTvis gadaekidebina evropis saxelmwifoebi. safrangeTis 
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xelisuflebas, romelic maSin ruseTis mkacri kritikiT gamodioda, 
ruseTis mimarT orWofuli pozicia ekava. Tavis mxriv, ruseTis 
bolSevikuri xelisufleba cdilobda daeyoliebina safrangeTis 
mTavroba, risTvisac mas hpirdeboda valebis cnobas, Zveli megobrobis 
ganaxlebas, kavkasiis da sparseTis navTis sabadoebSi wilis miRebas da 
versalis xelSekrulebis gadasinjvaze droebiT gaCumebas. raimon 
puankare (1860-1934 w.w.) cnobili frangi saxelmwifo moRvawe da 
politikuri figura iyo. r. puankares prezidentoba pirveli msoflio 
omis periods daemTxva. r. puankares eWvis TvaliT uyurebda ruseTis 
social-demokratiuli muSaTa partia, romelic ruseTSi saxelmwifo 
gadatrialebisTvis emzadeboda. raimon puankares saqarTvelos 
damoukideblobis sakiTxTan dakavSirebiT mkveTri pozicia ekava. genuis 
konferenciis win, man calsaxad ganacxada: `SeuZlebelia saqarTvelos 
saxeliT, romlis damoukidebloba `de iure“ cnobilia wamyvani 
saxelmwifoebis mier da ruseTma igi Zalis gamoyenebiT daipyro, genuis 
konferenciaze isaubros am Zalis warmomadgenelma“. man oficialuri 
instruqcia misca genuis konferenciaze safrangeTis delegaciis meTaurs 
- lui bartus, daecva saqarTvelos erovnuli mTavrobis interesebi da 
ar daeSva, rom genuis konferenciaze, sabWoTa ruseTis warmomadgenels 
qarTveli xalxis saxeliT elaparaka. moxsenebaSi xazgasmulia, rom 
emigraciaSi myofi saqarTvelos erovnuli mTavrobis Zalisxmevis 
miuxedavad, saqarTvelo mravali aTeuli wlis manZilze ruseTis 
imperiuli politikis msxverplad rCeboda. qarTuli emigracia kvlav 
aqtiurad agrZelebda brZolas saqarTvelos damoukideblobis 
aRdgenisTvis. saerTaSoriso sazogadoebis mxardaWera da 
evrointegraciis kursi DdRevandeli saqarTvelos umTavres gzad rCeba, 
radgan saqarTvelos teritoriebis 20% dRemde ukanonod aris 
okupirebuli ruseTis jarebis mier.  

62 moxsenebaSi aRniSnulia, rom saqarTvelos demokratiuli respublikis 
arsebobis periodSi (1918-1921 ww.), aSS-saqarTvelos urTierToba 
winaaRmdegobrivi xasiaTis iyo. aSS-s maSindelma prezidentma v. 
uilsonma amierkavkasiaSi sakuTari gegmebi ver ganaxorciela. aSS-s 
xelisuflebam Tavi Seikava saqarTvelos demokratiuli respublikis 
aRiarebisgan. imavdroulad, aSS-s mmarTveli wreebis daintereseba, 
samxreT kavkasiis regioniT didi iyo. 1921 wels, ruseTis wiTeli armiis 
mier saqarTvelos okupaciis Semdeg, qveyanam saerTaSoriso asparezze 
moqmedebis SesaZlebloba faqtiurad dakarga. moxsenebaSi saubaria 
emigraciaSi moRvawe qarTveli politikosebis aqtiurobaze, romlebic 
yvelafers akeTebdnen imisTvis, rom yvela saerTaSoriso tribuna, 
saqarTvelos sakiTxis gansaxilvelad gamoeyenebinaT, raTa aeZulebinaT 
bolSevikuri xelisufleba ruseTis saokupacio jari saqarTvelodan 
gaeyvana. saubaria aSS-i saqarTvelos demokratiuli respublikis 
warmomadgenelis – z. avaliSvilis moRvaweobaze. moxsenebaSi 
xazgasmulia, rom 1991 wels, sabWoTa kavSiris daSlaSi aSS-s maSindelma 
xelisuflebam gadamwyveti roli Seasrula. aSS dResdReobiT 
saqarTvelos erT-erTi  yvelaze mniSvnelovani partnioria. 

63 moxsenebaSi aRniSnulia, rom 1921 wels saqarTveloSi rusuli armiis 
SemoWris Semdeg, qveynis iZulebiTi gasabWoeba moxda. saqarTveloSi, 1921 
wlis Tebervlidan, sabWoTa ruseTSi 1917-1921 wlebSi miRebuli kanonebis 
gadmoReba aqtiurad daiwyo. 1921 wlis 14 aprils, miiRes saqarTvelos 
revkomis dekreti #21 `saxelmwifosagan eklesiisa da eklesiisagan 
skolis gamoyofis Sesaxeb“. sabWoTa xelisuflebam brZolis iaraRad 
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gamoacxada lozungebi: `Zirs gonebis damaClungebeli taZrebi, gaumarjos 
masSi ganaTlebis taZars“, `gaumarjos sabWoTa mTavrobas, romelic 
ebrZvis yovelgvar crumorwmuneobas da borotmoqmedebas“, `Zirs matyuara 
samRvdeloeba da maTi kontrrevoluciuri bude“, `gaumarjos sabWoTa 
xelisuflebas, Zirs sarwmunoeba da misi damqaSebi“. aRniSnuli kanonebi 
qarTuli sinamdvilisTvis savsebiT miuRebeli iyo. bolSevikebis 
SefasebiT, samRvdeloeba feodaluri wyobilebis gadmonaSTad miiCneoda. 
isini eklesiebis masobrivi daxurvis Sesaxeb, dadgenilebebs aqtiurad 
iRebdnen. yofili eklesiis SenobebSi ki klubebi, skolebi, aseve, 
samkiTxveloebi ixsneboda. daaxloebiT erT weliwadSi, saqarTveloSi 
1212 eklesia daixura. saqarTveloSi sabWoTa xelisuflebis damyarebis 
pirvelive dReebidan, samRvdelo pirTa mimarT sastiki represiebi daiwyo. 
1922 wlis 13 ivniss,  `Ceka“-s Tavmjdomarem - kote cincaZem, sruliad 
saqarTvelos kaTolikos patriarqi – ambrosi xelaia dakiTxvaze daibara, 
radgan man werili gaugzavna genuis saerTaSoriso konferencias, 
romelSic wiTeli armiis mier saqarTvelos dapyroba da ZaldatanebiTi 
gasabWoeba amxila. moxsenebaSi xazgasmulia, rom bolSevikuri 
stereotipebisgan sazogadoebrivi azrovnebis gaTavisuflebas aTeuli 
wlebi dasWirda. 1991 wlis 9 aprils, saqarTvelos damoukideblobis 
aRdgenis da sabWoTa kavSiridan gamosvlis Semdeg, SesaZlebeli gaxda 
saqarTvelosTvis Tavdadebuli sasuliero pirebis Rvawlis dafaseba. 

64 moxsenebaSi aRniSnulia, rom 1921 wlis 27 ianvars, antantis qveynebma 
saqarTvelos demokratiuli respublikis `de iure“ damoukidebloba 
aRiares. saqarTvelos mTavrobam italiaSi elCad konstantine 
sabaxtaraSvili daniSna. 1921 wlis Tebervlis dasawyisSi saelCos 
pirveli mdivani giorgi maCabeli gaxda. italiaSi elCis funqciebi 
realurad mas ebara. giorgi maCabeli am movaleobas, 1921 wlis 
Tebervlidan 1923 wlis noembramde, asrulebda. emigraciaSi myofi 
saqarTvelos demokratiuli respublikis warmomadgenlobebidan, 
gansakuTrebuli mniSvneloba konstantinopolis misias eniWeboda, 
saidanac parizis legacias,  informacia okupirebul saqarTveloSi 
arsebul realur situaciaze, uSualod miewodeboda. jer kidev, ruseTis 
wiTeli armiis saqarTveloSi SemoWramde, saqarTvelos erovnuli 
mTavroba angoris mTavrobasTan molaparakebas cdilobda, rac uSedegod 
dasrulda. osmaleTis imperiis dacemisa da sruli daSlis saSiSroebis 
qveS myofi Turqebi, Tavis gadarCenas mustafa qemal faSas (1881-1938 ww.) 
meTaurobiT cdilobdnen. sulTnis mTavrobis  mecxre armiis inspeqtori 
–mustafa qemal faSa, 1919 wlis 7 agvistos, erzerumis yrilobaze 
Seqmnili, sulTnis mowinaaRmdege mTavrobis meTauri gaxda. mokavSire 
saxelmwifoTa winaaRmdeg brZolaSi, qemali ruseTSi xedavda dasayrdens. 
swored, mustafa qemalisa da v. leninis garigebas Seewira saqarTvelos 
damoukidebloba. 1921-1925 wlebSi, saqarTvelos erovnuli mTavrobis 
warmomadgenlad konstantinopolSi konstantine gvarjalaZe dainiSna. am 
xnis manZilze, man molaparakeba awarmoa, osmaleTSi myofi, 22 qveynis 
oficialur pirTan. mas ufro didi ndobiT uyurebdnen Turqebi, vidre 
bolSevikebis elCs – k. modebaZes. emigraciaSi myofi saqarTvelos 
demokratiuli respublikis mTavrobam, osmalebTan molaparakebis 
gaaqtiurebis mizniT,  gadawyvita konstantinopolSi giorgi maCabeli 
gaegzavna. mas, jer kidev, saqarTvelos damoukideblobis gamocxadebamde, 
mWidro kavSirSi hqonda germanel politikosebTan  da pirveli msoflio 
omis dros, maT mokavSire TurqebTan. giorgi maCabelma didi wvlili 
Seitana saqarTvelos damoukideblobis aRdgenis saqmeSi. misi 
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konstantinopolSi wargzavnis idea Zalian moewona iqauri misiis 
xelmZRvanels - k. gvarjalaZes. moxsenebaSi xazgasmulia, rom miuxedavad 
didi siZneleebisa, emigraciaSi moRvawe, qarTveli politikosebi, 
aqtiurad  agrZelebdnen brZolas da imedis TvaliT uyurebdnen 
saqarTvelos damoukideblobis aRdgenas. 

65 moxsenebaSi aRniSnulia, rom pirvel msoflio omSi, germaniis 
damarcxebis gamo, Seqmnil politikur situaciaSi, saqarTvelos 
demokratiuli respublikis mTavroba, inglisis xelisuflebas Sesaferis 
dasayrden Zalad miiCnevda. mTavrobis sagareo politikuri kursi 
germanuli orientaciis nacvlad, inglisuriT Seicvala. amierkavkasiaSi, 
antantis politika sabWoTa ruseTisgan yofili ruseTis imperiis 
qveynebis Camocilebas iTvaliswinebda. inglisis xelisufleba mefis 
ruseTis TeTrgvardielTa moZraobas exmareboda.  1920 wlis 2 ianvars, 
bolSevikuri ruseTis sagareo saqmeTa ministrma, g. CiCerinma 
oficialuri notiT mimarTa saqarTvelos da azerbaijanis mmarTvelebs 
da maT, inglisis xelisuflebis mfarvelobis qveS myofi, denikinis 
winaaRmdeg samxedro aliansis Sekvrisken mouwoda, razec uaryofiTi 
pasuxi miiRo. saqarTvelos mTavroba, ingliselTa mxridan, qarTvelebis 
mimarT arakeTilganwyobili damokidebulebis miuxedavad, yovelmxriv 
cdilobda maTTan saqmiani urTierTobis damyarebas. moxsenebaSi 
xazgasmulia, rom Llondonsa da san-remoSi amierkavkasiis respublikebis 
blokis Seqmnis mcdelobis CaSlis, azerbaijanis gasabWovebis da 1920 
wlis 7 maisis saqarTvelo-ruseTis xelSekrulebis dadebis Semdeg, 
baTumSi mokavSireTa samxedro nawilis yofnam azri dakarga. 1919 wlis 
bolos amierkavkasiaSi inglisis xelisuflebis poziciebi mniSvnelovnad 
Seirya. N1920 wlis 28 ivniss, inglisis warmomadgenelma saqarTvelos 
demokratiuli respublikis mTavrobasTan baTumis da misi olqis 
saqarTvelosTvis gadacemis xelSekrulebas moawera xeli. 1920 wlis 
ivlisSi inglisis jarma baTumi datova. aRniSnulia, rom dRes, roca XXI 
saukuneSi, saqarTvelos teritoriuli mTlianoba kvlav darRveulia, 
saqarTvelos teritoriis 20% ruseTis jarebis mier ukanonod aris 
okupirebuli da saqarTvelos sagareo orientaciis kursi 
evrointegraciisken aris mimarTuli, didi mniSvneloba eniWeba warsuli 
istoriuli faqtebis gaanalizebas, raTa daSvebuli Secdomebi kvlav ar 
ganmeordes. 

66 moxsenebaSi aRniSnulia, rom saqarTvelos gasabWoebis Semdeg, 
qarTulma politikurma elitam iZulebiT datova qveyana da emigraciaSi 
gaemgzavra. meore msoflio omSi, sabWoTa kavSiris mxareze daaxloebiT, 
700 aTasi qarTveli ibrZoda, germanelebis mxares ki 32 aTasi, maT Soris 
500 emigranti (umravlesoba tyvedCavardnili qarTvelebi iyvnen). 
Eemigrantebi fiqrobdnen, rom  germaniis proteqtoratis qveS myofi 
saqarTvelo ufro advilad aRadgenda damoukideblobas. maTTvis 
mTavari iyo, bolSevikuri ruseTis damarcxeba. emigraciaSi myofma 
qarTvelma social-demokratebma meore msoflio omis dros, neitraluri 
pozicia daikaves, xolo safrangeTis okupaciis dros, maT uari Tqves 
germanelebTan TanamSromlobaze. qarTveli eris suverenoba, 
demokratiisken swrafva, qveynis damoukideblobis aRdgena, es iyo 
ZiriTadi mizezi, risTvisac calkeul politikur partiebad da erovnul-
ganmaTavisuflebel organizaciebad gayofili qarTveli politikosebi 
germaniis mxares ibrZodnen. `qarTveli eris Tavisufleba da misi 
saxelmwifoebrivi damoukidebloba gaxda msxverpli 1921 wels im 
politikur movlenaTa, romelnic mxolod meore msoflio omis Semdeg, 
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yvelasTvis naTeli iqmnen. kacobrioba or banakad gaiyo: dasavleTis 
demokratia da totalitaruli komunizmi pirispir dadgnen. ...Cveni 
brZolis gza da mizani, odiTganve garkveuli iyo _ Cveni adgili 
dasavleTTan aris“ _ werdnen qarTveli emigrantebi. moxsenebaSi 
xazgasmulia, rom germanelebs aranairi dapirebebi qarTvelebisa da 
kavkasielebisTvis ar miuciaT. qarTuli samekavSireo Stabi, rogorc 
saqarTvelos warmomadgenloba, maT 1945 wlis 17 marts aRiares, roca 
omis bedi faqtiurad gadawyvetili iyo. qarTvelebi mTeli ori wlis 
manZilze iTxovdnen amas. emigraciaSi myof qarTvel politikosebs kargi 
urTierToba hqondaT, sxvadasxva germanel moxeleebTan da maTi imedi 
hqondaT. hitleris winaaRmdeg ganwyobili germanelebis msgavsad, isinic 
fiqrobdnen, rom hitleri mudmivad ar iqneboda germaniis saTaveSi da 
misi Secvlis Semdeg germaniis axali xelisuflebis politika 
Seicvleboda. movlenebi sxvagvarad warimarTa. meore msoflio omSi 
germanelebis mxares mebrZoli qarTvelebisTvis 9 maisi damarcxebis 
dRed darCa, xolo wiTeli armiis rigebSi myofi qarTvelebisTvis ki 
gamarjvebis dRe. 

67 moxsenebaSi aRniSnulia, rom ruseTis wiTeli armiis mier saqarTvelos 
okupaciis Semdeg, 1921 wlis 18 marts, saqarTvelos demokratiuli 
respublikis mTavroba iZulebuli gaxda evropaSi gaxiznuliyo, saidanac 
aqtiurad  ibrZoda saqarTvelos damoukideblobis aRsadgenad. Tavis 
mxriv, ruseTis mTavroba cdilobda saerTaSoriso sazogadoebisTvis 
daemtkicebina sakuTari politikis siswore da rusuli xiStebiT 
saqarTvelos dapyroba, msoflio sazogadoebis TvalSi warmoeCina, 
rogorc saqarTveloSi momxdari Sinauri gadatrialeba. amasTanave, 
ruseTis bolSevikuri xelisufleba miiswrafvoda, raTa droulad 
momxdariyo wamyvani saxelmwifoebis mxridan maTi cnoba. emigraciaSi 
myofi, saqarTvelos erovnuli mTavroba yovel Rones xmarobda, raTa 
gaebaTilebina sabWoTa ruseTis xelisufalTa cru gancxadebebi 
saqarTveloSi arsebul mdgomareobaze. emigraciaSi myofi qarTveli 
politikosebi, ucxoeTidan, adevnebdnen Tvals saqarTveloSi 
ganviTarebul movlenebs. emigraciaSi myofi saqarTvelos mTavrobis cda, 
iqiTken iyo mimarTuli, rom saqarTvelos damoukidebloba saerTaSoriso 
TvalsazrisiT, SeubRalavi darCeniliyo. mTavrobis wevrebi iyenebdnen 
yvela zomas, raTa emxilaT da gaebaTilebinaT moskovis mTavrobis 
mtkiceba, TiTqos qarTvelma erma TviTon moisurva rusis jaris 
saqarTveloSi Semoyvana da iq sabWoTa xelisuflebis damyareba. isini 
mTeli ZaliT ibrZodnen ar daeSvaT rusi delegatebi saerTaSoriso 
konferenciebze saqarTvelos saxeliT, rac realurad moaxerxes kidec 
genuaSi (1922 wlis aprili) da lozanaSi (1923 w.). aseTi brZolis Sedegad, 
saqarTvelo, im droisaTvis, iuridiulad jer kidev damoukidebel 
saxelmwifoTa ojaxis wevrad iTvleboda. emigraciaSi, saqarTvelos 
mTavrobis warmomadgenlebi, mudam imis cdaSi iyvnen, rom ucxoeTis 
oficialuri wreebisaTvis miewodebinaT swori cnobebi, qarTveli xalxis 
brZolis Sesaxeb saokupacio Zalebis winaaRmdeg, agrTve, emxilaT is 
simxeceni da saSinelebani, romelsac es Zalebi  Cadiodnen 
saqarTveloSi. emigraciaSi CasvlisTanave, isini ar uSvebdnen arc erT 
SemTxvevas, raTa gansakuTrebiT daeinteresebinaT, esa Tu is saxelmwifo 
saqarTvelos sve-bediT, moepovebinaT aramarto ucxoeTis TanagrZnoba, 
aramed realuri daxmarebac mieRoT. 

68 XVIII saukunis 80-90-ian wlebSi, qarTl-kaxeTis samefoSi Seqmnili 
saSinao da sagareo politikuri fonidan gamomdinare, centralur 
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xelisuflebaSi aSkarad gamoikveTa mZime krizisuli viTareba, romlis 
logikur Sedegic samefo saxlis SigniT arsebuli ganxeTqileba gaxda. 
qarTul istoriografiaSi damkvidrebuli mosazrebis Tanaxmad, arsebuli 
problemis Semdgomi gaRrmavebis Tavidan asacileblad 1791 w. erekle II-m 
Seadgina sagangebo dokumenti, romelsac anderZis daniSnuleba mianiWa, 
istoriaSi ki es ukanaskneli “ganwesebaTa” saxeliT moixsenieba. 
dReisaTvis arsebuli dokumenturi masalis analizis safuZvelze 
statiaSi gamoTqmulia mosazrebebi “anderZis” avTenturobisa da misi  
anulirebis sakiTxebTan dakavSirebiT. 

69 qarTlSi erekle II-is mefobis legitimurobis problemasTan 
dakavSirebul istoriul faqtebs Soris erT-erTi mniSvnelovani iyo 1765 
wlis SeTqmuleba, romelSic monawileobda aleqsandre amilaxvari; 
SemdgomSi es ukanaskneli cnobili gaxda Tavisi politikuri xasiaTis 
naSromebiT, sadac uaryofiTad afasebda erekle II mTel moRvaweobas. 
istoriuli wyaroebia da samecniero literaturis monacemebis fonze 
statiaSi ganxilulia sakiTxi erekle II-is mimarT aleqsandre amilaxvris 
araobieqturi damokidebulebisa da, Sesabamisad, kritikulad aris 
Sefasebuli misi naSromi, rogorc saistorio wyaro.   

70 sruliad marTlmadidebelTa rodosis TaTbirebi 1961-1964 wlebSi 
samjer gaimarTa. maT amocanas warmoadgenda marTlmadidebeli eklesiis 
krebiswina TaTbirze gansaxilveli sakiTxebis nusxis SemuSaveba, 
qristianul samyarosTan urTierTobis gzebis gansazRvra. 
rodosis I TaTbiris mzadebis periodSi ruseTis patriarq aleqsisa da 

msoflio patriarq aTinagoras Soris mimowerisas aRmoCnda, rom 
msoflio patriarqs saqarTvelos eklesiis avtokefaliis Sesaxeb 
informacia ar hqonda. ruseTis patriarqis mier msoflio 
patriarqisaTvis miwodebul cnobaSi aRiarebulia saqarTvelos eklesiis 
adrindeli (V_XVIII ss.) da 1917 wels aRdgenili avtokefalia.  
rodosis TaTbirebze saqarTvelos eklesia avtonomiur eklesiaTa Siris 

iyo dasaxelebuli. I da II TaTbirs saqarTvelos warmomadgeneli  ar 
daswrebia. III Sekrebis dros, 1964 wels episkoposma ilia Semoqmedelma 
(SiolaSvili) saqarTvelos eklesiis uflebaTa damcrobis gamo 
sityvieri da werilobiTi protesti ganacxada. protestis uSedegobis 
gamo sruliadmarTlmadidebelTa momdevno TaTbirSi saqarTvelos 
eklesias monawileoba aRar miuRia.  
kaTolikos-patriarq ilia II-is brZola saqarTvelos eklesiis 

avtokefaliis aRiarebisaTvis 1990 wels warmatebiT damTavrda, magram 
diptiqSi saqarTvelos eklesiis adgilis gansazRvra momavlis saqmed 
rCeba. 

71 jiqebi kavkasiis mkvidr mosaxleobas warmoadgenen. maTi istoriuli 
samSoblo Crdilo-dasavleT kavkasiis mTianeTi, mTiswineTi da dablobi 
raionebia. jiqebi da qarTvelebi ara marto mezobeli, aramed 
urTierTmonaTesave xalxia.Zveli berZnuli wyaroebis monacemebiT, Zv. w. 
aR.I saukunSi jiqebis nawili istoriuli saqarTvelos teritoriaze, 
kerZod ki gagra-soCis seqtorSi, cxovrobda.am dros maTi da aq mosaxle 
qarTvelebis yofa erTmaneTisgan arafriT gansxvavdeboda da mWidrod 
iyo dakavSirebuli zRvasTan. saqarTveloSi mcxovrebi jiqebi qarTuli 
samefo xelisuflebisadmi gansakuTrebuli erTgulebiT gamoirCeodnen. 
isini qarTvelebTan erTad erTgvar bufers qmnidnen da qarTul 
teritorias mosalodneli safrTxeebisgan icavdnen. VI saukuneSi jiqebi 
gaqristiandnen.isiniX saukunidan mcxeTis taxts daeqvemdebarnen. XIII 
saukuneSi kavkasias monRolebi, XIV saukuneSi ki Temur-lengi Semoesia. 
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ucxo mterTan gamudmebulma brZolam saqarTveloSi centraluri 
xelisuflebis dasusteba gamoiwvia. jiqebi qarTuli samefo saxlis 
yuradRebis miRma darCenen da nel-nela gandgoma daiwyes. aRniSnul 
periodSi ucxouri wyaroebi Savi zRvis sanapiroze mcxovreb jiqebs ori 
saxeliT: zixebiTa da CerqezebiT moixsenieben. XIX saukunidan ruseTi 
kavkasiis dasapyrobad aqtiur saomar operaciebs axorcielebs.1864 wels 
ruseTis xelisuflebam jiqebis winaaRmdeg samxedro eqspediciebi 
ganaxorciela, ris Semdegac `isini ukleblad wavidnen muhajirobaSi~. 
gagra-soCis teritoria mTlad daicala mosaxleobisgan. Semdgom 
periodSi aRniSnuli mxare rus maRalCinosnebs Soris danawilda. 

72 მოხსენება ეხებოდა ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის კოლექციების საფუძველზე 

შემუშავებულ საგანმანათლებლო პროექტს „მშვიდობის მშენებლობა კულტურის 

განათლების გზით - ახალგაზრდული ბანაკი აფხაზეთიდან დევნილი 

მოსწავლეებისათვის“, რომელიც განხორციელდა 2014 წელს. მასში მონაწილეობა 

მიიღეს აფხაზეთის საჯარო სკოლების მოსწავლეებმა. სასწავლო პროგრამა 

ითვალისწინებდა „სწავლა კეთების“ მეთოდის გამოყენებით მოზარდების მიერ 

აფხაზეთის თემატიკაზე გამოფენის პროექტის რეალიზებას, რაც მოიცავდა 

გამოფენის კონცეფციის შემუშავებას, მასალის შერჩევა-დამუშავებას, გამოფენის 

ინსტალაციასა და ვიზიტორთათვის წარდგენა-ინტერპრეტაციას. ერთკვირიანი 

დამოუკიდებელი მუშაობის შედეგად მოსწავლეებმა წარმოადგინეს: 100-მდე 

არტეფაქტი და 15 ზეპირი ისტორია. ამ მასალის გამოფენისა და ინტერპრეტაციის 

საფუძველზე მომზადდა გამოფენა.  
73 moxsenebaSi ganxilulia saganmanaTleblo sistemis mniSvneloba da 

roli erovnul moZraobis istoriaSi. yuradReba gamaxvilebulia 
ganaTlebis sistemis erovnul funqciaze. 

74 moxsenebaSi ganxilulia erovnul-ganmaTavisuflebeli moZraobis 
Camoyalibeba da Semdgomi ganviTareba. 

75 მოხსენებაში გაანალიზებულია საქართველოს მართლამდიდებელი ეკლესიის 

როლი პოლიტიკური ელიტის ფორმირებაში და რელიგიისა და სახელწიფოს 

მიმართება 90-იანი წლების მოვლენების ფონზე.  
76 მოხსენებაში ეთნოგრაფიული მასალის საფუძველზე დახასიათებულია ასირიელთა 

ყოფა საქართველოში  
77 ნაშრომში წარმოდგენილია ანთროპოლოგიური კვლევის მახასიათებლები 

თანამედროვე საქართველოში მიმდინარე კვლევების მაგალითზე. 
78 ნაშრომში გაანალიზებულია გიორგი ჩიტაიას დამსახურება სპეციფიკური კვლევის 

მეთოდის შემუავებაში და დახასიათებულია მეთოდის ფუნქციური მხარე. 
79 ნაშრომში წარმოდგენილია მოგზაურისა და ჟურნალისტის კარლა სერენას 

მონაცემები XIX საუკუნის საქართველოს, მისი ყოფის და კულტურის შესახებ. 
80 მოხსენებაში წარმოდგენილი იყო ადამიანის  ეკოლოგიის ხალხური ტრადიციების 

კვლევის შედეგები  საქართველოში. ადამიანისადმი (ბავშვისადმი) საზოგადოების 

დამოკიდებულების საკითხი და სხვ.    
81 მოხსენებაში წარმოდგენილი იყო გიორგი ჩიტაიას მოღვაწეობის თეორიული 

ასპექტები, კერძოდ მისი  შეხედულებები  ეთნოლოგიური მეცნიერების არსისა და  

განვითარების ამ მეცნიერების  ისტორიის, ახალი ყოფის  ეთნოლოგიური კვლევის 

პერსპექტივების  შესახებ და სხვ. 
82 მოხსენებაში წარმოდგენილი იყო გიორგი ჩიტაიას მოღვაწეობის თეორიული 

ასპექტები, კერძოდ მისი მოღვაწეობის რამდენიმე ეტაპი, მისი დამოკოდებიულება, 

ეთნოგრაფიის, ეთნოლოგიისა და სოციოკულტურული  ანთროპოლოგიის მიმართ.  
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83 მოხსენებაში განხილული იყო   ცნობილი პოლიტიკური მოღვაწის ისიდორე  

რამიშვილის  ცნობები გურულების(სოფელ სურების მკვიდრთა)  ტრადიციული 

ყოფის შესახებ. კერძოდ შრომის ორგანიზების ტრადიციული ფორმების შესახებ.  
84 მოხსენებაში განხილული იყო საზოგადოების დამოკიდებულება ბავშვის 

მიმართ. კერძოდ, საზოგადოების მიერ  ბავშვისთვის  სიკვდილის ტრაგედიის 

შედეგად მოსალოდნელი შოკის აცილების  მცდელობა, ბავშვის ფსიქიკის 

თავისებურებების გათვალისწინებით.   
85 მოხსენებაში შედარებულია  კახეთში აწყურის  თეთრი გიორგის ტაძარში 

აღმოჩენილი ადამინის სხეულის ნაწილების მოდელები: ხელი,  ფეხი... 

(ვოტივები) და არქეოლოგიურ განათხარ მასალაში (ცაიშში, მუხურჩაში და სხვ.).   

არსებულ  ხელის გამოსახულებებთან. გამოთქმულია ადამიანის სხეული 

სნაწილების მოდელების შეწირვის ტრადიციის უძველესი ხანიდან 

მომდინარეობის შესახებ.  
86 qarTvelTa religiuri azrovnebis erT xazs Tu gavadevnebT Tvals, 

Cveni azriT, davinaxavT Cveneuli msoflmxedvelobisTvis damaxasiaTebel 
erT-erT simbolos:  vazis saxiT warmodgenil sicocxlis xes/jvars da 
masTan dakavSirebul wminda qals. religiur praqtikaSi sxvadasxva saxiT 
warmodgenil am simbolos, Tan axlavs Sesabamisi teqsti da musika. vazis 
jvari ki, vfiqrobT, qarTuli identobis erT-erTi yvelaze naTeli xatia, 
romelSic qarTvelTa winare qristianuli msoflmxedvelobaa Serwymuli 
da romelic ucxo kulturebTan Sexvedris Sedegad qarTul niadagze 
warmoiSva. 

87 moxsenebaSi ganxilulia alilosa da Wonas ritualebis 
urTierTkavSiri da maTSi SemorCenili winaqristianuli da qristianuli 
fenebi. 

88 iZulebiT gadaadgilebul mosaxleobasTan (afxazeTi) Catarebuli 
gamokiTxvis Sedegad dgindeba, rom axlac devnilobis periodSi rigi 
daavadebebis (avi Tvali, SeSinebuli,  batonebi) SemTxvevaSi mimarTaven 
magiur-religiuri mkurnalobis meTodebs - avi Tvalis, SeSinebulis 
dros SelocviT mkurnaloba isev funqcionaluria, SemorCa koleqtiur 
mexsierebas. batonebis dros arsebul garkveul Zvel wesebsac isev 
icaven. SeimCneva Zveli elementebis daZlevis tendencia,  rCeba is rasac 
gaaCnia efeqturoba. 

89 cxinvalis regionis xalxuri mkurnalobis efeqturobas ganapirobebda 
adgilobrivi mosaxleobis mier saukuneTa manZilze empiriuli 
dakvirvebis Sedegad miRebuli gamocdileba, amave dros xSir SemTxvevaSi 
mkurnalobis kompleqsuri xasiaTi. sakvlevi regionis iZulebiT 
gadaadgilebuli mosaxleobis pirobebi Tavdapirvelad gausaZlisi iyo, 
mosaxleoba stresul mdgomareobaSi aRmoCnda. im dros, rodesac maTi 
samedicino momsaxureoba ar iyo saTanado doneze da unda iTqvas 
saTanado done arc axlaa, swored mkurnalobis xalxurma tradiciebma 
maT garkveuli daxmareba gauwia. 

90 moxsenebaSi saubaria kavkasiis safortifikacio sistemis 
maxasiaTeblebis msgavseba-gansxvavebis Sesaxeb. TavdacviTi nagebobebis 
tipologiis da lokaluri, kerZod, svanuri TavdacviTi sistemis 
Taviseburebebze. 

91 moxsenebaSi dawvrilebiTaa Seswavlili XV saukunis dokumentis 
monacemebi “svaneTis mTiuleTSi” arsebuli eklesia-monastrebis, maTSi 
daunjebuli saganZurisa da cixesimagreebis Sesaxeb. 

92 moxsenebaSi Seswavlilia marneulis municipalitetSi mimdinare 
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dRevandeli procesebi, kerZod, religiuri viTareba, kulturul-
ekonomikuri kavSirebi azerbaijanis respublikasTan; am procesebis 
Tanmxlebi dadebiTi da uaryofiTi mxareebi. 

93 მოხსენებაში საუბარია თურქეთის ქართველთა ყოფაში დადასტურებული 

ქარტული ხალხური დრესასწაულების მნიშვნელობაზე ეთნიკური იდენტობის 

შენარჩუნებისა და განვითარების საქმეში. მოხსენება ეყრდნობა საკუთარ საველე-

ეთნოგრაფიულ მასალას.  
94 მოხსენებაში საუბარია თურქეთში მოღვაწე მეცნიერისა და მთარგმნელის ჰაირი 

ჰაირიოღლუს (ვახტანგ მალაყმაძის) ცხოვრებისა და მოღვაწეობის ერთი ასპეტის 

შესახებ. გამოვლენილია მისი დამოკიდებულება საქართველოს მართლმადიდებელ 

სამოციქულო ეკლესიათნ და საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქთან, უწმიდესთან 

და უნეტარესთან ილია მეორესთან. ნაშრომი ეყრდნობა ვახტანგ მალაყმაძის პირად 

არქივში არსებულ დოკუმენტებსა და წერილებს, აგრეთვე, ეთნოგრაფიული 

კვლევით შეკრებილ ინფრომაციას. 
95 მოხსენებაში წარმოდგენილია თურქეთის რესპუბლიკის ფარგლებში მოქცეული 

მაწახლის ზემო ნაწილის ისტორია და ეთნოგრაფიული ვითარება.  აღწერილია ზემო 

მაწახლის გეოგრაფია, მოკლე ისტორია, თანამედროვე სურათი: თემთა და სოფელთა 

დაკონკრეტებით. მოთხრობილია ადგილობრივ საგვარეულოთა საგვარეულო 

ისტორიები, და დაკონკრეტებულია მათი განსახლების არეალი. ვრცლად აღწერილია 

ისტორიული მახსოვრობის ფაქტები.   
96 მოხსენებაში წარმოდგენილია აკად. გიორგი ჩიტაიას სამეცნიერო ნაშრომებში 

არსებული ინფორმაციასვანეთის ტრადიციული ყოფისა და კულტურის შესახებ. 

გამოვლენილია მეცნიერის დიდი წვლილი სვანეთის ისტორიისა და ტრადიციული 

კულტურის შესწავლის საქმეში: სვანების წვლილი ქართველტა ეთნოგენეზსა და 

ეთნიკურ კულტურასი, სვანეთის სამეურნეო ყოფა, სვანეთის საერისმთავრო 

ინსიგნიები, ორნამენტი და სხვ.  
97 მოხსენებაში დაჯგუფებული და გაანალიზებულია ტურქეთის ქართველტა ყოფაში 

ფიქსირებული ისტორიული მახსოვრობის ფაქტები, მათი ძირითადი თემატიკა და 

ისტორიის რეპრეზენტაციის მთავარი მოტივები. მოხსენება ეყრდნობა საკუთარ 

საველე-ეთნოგრაფიულ მასალას. 
98 მოხსენებაში საუბარია სტამბოლში არსებულ ქართულ სათვისტომოებზე. 

მოთხრობილია მათი დაარსების ისტორია, შემდგომი საქმიანობა და მიზნები. 

გამოკვეტილია სტამობლელ ქართველთა შორის მიმდინარე ეთნო-კულტურული და 

სოციო-კულტურული პროცესები. მოხსენება ეყრდნობა საკუთარ საველე-

ეთნოგრაფიულ მასალასა და მის ანალიზს.    
99 მოხსენბაში საუბარია 1960-იან წლებში ამერიკელი ეთნოლოგისა და 

ეთნომუსიკოლოგის, პროფესორ პიტერ გოლდის მიერ თურქეთის რესპუბლიკის 

ბურსის რეგიონის ინეგოლის რაიონის სოფლე ჰაიირეში (ხეირიე) განხორციელებულ 

ექსპედიციაზე. განხილულია პიტერ გოლდის მიერ შეკრებილი ეთნოგრაფიული 

მასლა, ეთნომუსიკალური მემკვიდრეობა და ყოველივე ეს შეადრებულია 

თანამედროვე ვითარებასთან. მოხსენება ეყრდნობა საკუთარ პიტერ გოლდის 

გამოცემულ და საარქივო მასლასა და ავტორთა საკუთარ საველე-ეთნოგრაფიულ 

მასალას. 
100 მოხსენებაში საუბარია სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში, მათ შორის, თურქეთის 

რესპუბლიკის შემადგენლობაში მოქცეულ ნაწილშიც, შემონხულ ხარების „ჭედობის“ 

შესახებ. გამოვლენილია ამ ტრადიციის გენეზისი და მოტანილია ვრცელი სვანური 
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მასალა. ნაშრომი ეყრდნობა სამეცნიერო ლიტერატურას და საკუთარ საველე 

მასალას.  
101 გივი ელიავა მარტვილის მხარეთმცოდნეობის  მუზეუმის დამაარსებელი და 

მრავალი წლის განმავლობაში მისი დირექტორი გახლდათ. გარდა სამუზეუმო 

საქმიანობისა ის აქტიური ეთნოგრაფიული, საველე სამუშაოებსაც აწარმოებდა და ამ 

მხრივ საკმაოდ მოცულობით ინფორმაციას მოუყარა თავი. გივი ელიავას კარგად აქვს 

შესწავლილი სამეგრელოსთვის დამახასიათებელი ყოფა-ცხოვრების 

თავისებურებები - სამეურნეო იარაღები, საკარმიდამო, საცხოვრებელი და დამხმარე 

ნაგებობები, თვითმმართველობისა და ნათესაობის სისტემები; შვიდდღიანი 

კალენდრის, მთვარის ციკლისა და ჰორიზონტის მხარეებთან დაკავშირებული 

საკითხები. მის ნაშრომებში და აღწერილობებში მრავალი ორიგინალური ტერმინია 

დაფიქსირებული. აღსანიშნავია, რომ გივი ელიავას დაფიქსირებული აქვს მეგრული 

სახლის გამორჩეული ტიპი, ოდა სახლის წინამორბედი, „მაქდორა“,  აგრეთვე 

მიკვლეული აქვს შაბათი  (საბატონი) დღის არქაული ფორმა -   შურიშხა (შურიდღა - 

სულის დღე). მისი ნაშრომები ძირითადად თავმოყრილია 1989 წელს მარტვილში 

გამოცემულ ალბომში „ეთნოგრაფიული სამეგრელო“, რომელსაც თან ერთვის 

ერთგვარი ლექსიკონი - „მეგრული სოციალურ-ეთნიკური ტერმინთა კატალოგი 

ანბანური საძიებლით“. 
102 აფხაზეთის ტერიტორიის ეთნოდემოგრაფიული სურათის ინტერპრეტირება 

ქართველ, რუს და აფხაზი მეცნიერების მხრიდან კარგა ხანია 

ურთიერთგანსხვავებულად ხდება. უმრავლეს შემთხვევაში განსხვავებები 

რადიკალურია, ხშირად ტენდენციურიცაა და პოლიტიკურ მიზნებს ემსახურება. 

შეიძლება ითქვას, რომ  დიდწილად სწორედ ამ საკითხის თავის დროზე 

პოლიტიზირებამ შეამზადა საფუძველი აფხაზურ-ქართული კონფლიქტისთვის, 

რომელმაც მეოცე საუკუნის ბოლოსთვის სავალალო შედეგები მოიტანა. 

აფხაზეთის ტერიტორიაზე მაცხოვრებელთა სადაურობის, ეთნიკური 

კუთვნილების ანუ ამ ადგილზე მცხოვრებთა ავტოქტონურობის დაჩემებას დიდი 

ხნის ისტორია აქვს. მეცნიერთა ნაწილი ამ მხარეში ქართველურ ტომთა 

პირველმოსახლეობას ამტკიცებს, მეორე ნაწილი აფხაზეთს მთლიანად აფხაზ-

ადიღეურ სამყაროს აკუთვნებს, არიან ისეთები რომელთაც შუალედური პოზიცია 

აქვთ და ამბობენ, რომ აფხაზეთის ტერიტორიის სამხრეთი და სამხრეთ 

აღმოსავლეთი ნაწილი ქართველური ტომებით იყო დასახლებული, ჩრდილოეთითა 

და ჩრდილო დასავლეთით კი აფხაზთა წინაპრები სახლობდნენ. საკითხი მართლაც 

რთულია და ძალიან ღრმა და სკურპულოზურ კვლევას მოითხოვს. ჩვენს ნაშრომში 

მიმოხილულია მოსაზრებები აფხაზეთის ანტიკური ხანისა და ადრეშუასაუკუნეების 

მოსახლეობის ეთნიკური კუთვნილების შესახებ. თუმცა მთავარი აქცენტები 

გაკეთებულია შუასაუკუნეების წერილობით წყაროებზე რომლებიც აშკარა მოწმეები 

არიან იმისა თუ როგორი იყო ეთნიკური სურათი აფხაზეთში და როგორ იცვლებოდა 

ის გვიანშუასაუკუნეებში. მექექვსმეტე-მეჩვიდმეტე საუკუნის ქართული საეკლესიო 

საბუთების შესწავლის შედეგდ ცხადად ჩანს, რომ  ცენტრალური და სამხრეთ 

აღმოსავლეთ აფხაზეთის მოსახლეობა ქართველურია, მათი გვარებისა და სახელების 

აბსოლუტური უმრავლესობა ქართულია. აფხაზურ-ადიღეური სამყაროდან 

გამოსული გვარებისა თუ ტომების მოძრაობას ჩრდილოეთ კავკასიიდნ სამხრეთის, 

ანუ დღევანდელი აფხაზეთის ტერიტორიის მიმართულებით  ნათლად გვაჩვენებს 

თვით აფხაზური ლეგენდები, მითოლოგია და აგრეთვე გადმოცემები აფხაზურ 

გვართა წარმომავლობების შესახებ. „ქართული კვალი“, რომელსაც დაუნდობელი 
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ბრძოლა აქვს გამოცხადებული თანამედროვე აფხაზი და რუსი მეცნიერების მიერ 

ცხადად ჩანს აფხაზეთის ტოპონიმიკაშიც, თუმცა რაც უფრო ჩრდილოეთით 

მივდივართ ამ მხრივ იკლებს ქართული და მატულობს აფხაზურ-ადიღეური 

სამყაროსთვის დამახასიათებელი გეოგრაფიული სახელები. 

აფხაზურ-ადიღეური გავლენისა და შემდგომ მათი სამხრეთით ექსპანსიაზე 

პირდაპირ მიუთითებს ვახუშტი ბაგრატიონიც. ამ დროისთვის აფხაზეთსა და 

სამეგრელოს საზღვარიც მკვეთრად არის დაფიქსირებული და ის მდინარე 

კელასურზე გადის. პოლიტიკური საზღვარი მეჩვიდმეთე საუკუნეში უმნიშვნელოდ 

იცვლებოდ, ხოლო მეჩვიდმეტე საუკუნის ბოლოდან მოყოლებული იწყება საზღვრის 

ეტეპობრივად გადმოტანა სამხრეთით. ამ პროცესს სავარაუდოდ ეთნიკური სურათის 

ცვლილებაც მოჰყვებოდა. ჩვენ შეგვიძლია შევდაროთ მეთექვსმეტე-მეჩვიდმეტე 

საუკუნის ქართული საეკლესიო წყაროების მიერ აღნუსხული  მოსახლეობისა და 

მუჰაჯირთა სიების მონაცემები. ეს ურთიერთშედარება შემდგომი კვლევის საგანია. 

წინასწარი მონაცემებით ამ დროში დაშორებულ საბუთებში გვართა ნაწილი 

ერთმანეთს ემთხვევა, ნაწილი ოდნავ სახეცვლილია, ზოგიერთის წარმომავლობა 

აშკარად ქართველურია, ზოგიერთისა კი აფხაზური. 

ნაშრომში  „აფხაზეთის მოსახლეობის ეთნიკური სურათის ისტორიული 

საფუძვლები და განვითარების დინამიკა“ თავმოყრილია მთავარი მოსაზრებები ამ 

საკითხის შესახებ, საეკლესიო და ისტორიული წერილობითი წყაროებით 

უარყოფილია დღევანდელ აფხაზ მეცნიერეთა შორის არსებული მოდური 

მოსაზრება რომლის მიხედვითაც აფხაზეთის ტერიტორიაზე ქართული მოსახლეობა 

ჩნდება მხოლოდ და მხოლოდ მუჰაჯირობის  შემდეგ. 
103 moxseneba Seexeba sakraluri da profanuli drois dapirispirebis 

sakiTxs. masSi ganxiluli iyo sakralur drosTan misi heterogenulobis 
sakiTxebi. sakraluri dro ar aris erTgvarovani, igi warmoadgeba 
sxvadasxva formiT, gaaCnia gansxvavebuli intensivoba da muxli, 
ukavSirdeba kosmiur ritmebs, rac gansakuTrebiT kargad vlindeba 
dResaswaulebis periodSi. 

104 genderuli urTierTobebis sakiTxis kvlevis Sedegad naTlad Cans, rom 
genderuli urTierTobebi iZulebiT gadaadgilebul mosaxleobaSi 
ramdenadme Secvlilia. qali ufro aqtiuria, metad aris Cabmuli 
sazogadoebriv cxovrebaSi da ufro da ufro metad iRebs Tavis Tavze 
ojaxis rCenis simZimes. mamakacebSi ki piriqiT, Mmiuxedavad imisa, rom 
ojaxis rCena ufro metad qalis funqcias warmoadgens, mamakaci mainc 
inarCunebs prioritets da ojaxic jer-jerobiT patriarqaluri rCeba. 

105 moxsenebaSi ganxilulia afxazeTidan iZulebiT gadaadgilebuli                                
mosaxleobis tradiciuli samedicino kultura. kvlevis Sedegad 
dadginda, rom maT SenarCunebuli aqvT araerTi samkurnalo saSualeba 
sxvadasxva samkurnalo mcenareuli Tu magiur-religiuri meTodi. Ees 
faqti maTi dadebiTi efeqtiT aris ganpirobebuli. 

106 moxseneba exeba qarTvel muhajirTa cnobierebis problemas. 
xazgasmulia, rom mTeli rigi faqtorebis gamo qarTvelebma ucxo 
eTnikur garemSi eTnikuri mentaloba SeinaarCunes. saubari qarTuli 
cnobierebis SenarCunebis mizezebze. 

107 moxseneba exeba TurqeTSi mcxovreb eTnikur qarTvelTa memkvidreobiT 
saxelebs, anTroponimebs. saubaria rogorc muhajiri qarTvelebis, ise 
saqarTvelos samxreT-dasavleT mxareebSi mcxovrebi qarTvelebis 
gvarsaxelebis Sesaxeb. 

108 naSromi eZRvneba akademikos giorgi Citaias dabadebidan 125-e wlisTavs, 
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mis Semoqmedebas, romelmac qarTul mecnierul eTnologias Cauyara 
safuZveli. dawvrilebiTaa ganxiluli akademikos giorgi Citaias rogorc 
samecniero, ise pedagogiuri da samuZeumo moRvaweoba. 

109 moxseneba exeba marmarilos zRvis regionSimcxovreb qarTvelTa 
anTroponimebs, romlebic dRemde maT zepiri gadmocemis gziT 
SeinarCunes. 

110 statiaSi ganxilulia TurqeTSi mcxovrebi qarTvelebis eTnikuri 
cnobierebis problemebi, saubaria qarTuli eTnikuri samyarosagan 
teritoriulad mowyvetili muslimani qarTvelebis qarTuli 
mentalobis/cnobierebis SenarCunebis ZiriTad mizezebze. 

111 moxseneba exeba Crdilo-dasavleT kavkasiis eTnikur erTobaTa 
socialuri, ekonomikuri da kulturuli ganviTarebis Semaferxebeli 
mizezebis Sesaxeb. ZiriTad mizezad miCneulia evraziis stepebSi 
sxvadasxva eTnikuri warmomavlobis nomadebTan urTierToba. 

112 statia vrceli moculobisa da exeba osur eTnografiul 
enciklopediaSi qarTul-osuri urtierTobebis damaxinjebisa da 
tendenciurad warmodgenis faqtebs. 

113 moxsenebaSi dasavleT saqarTveloSi kerZod ki, samegreloSi tradi-
ciul RvTaebaTa salocavebis Sesaxeb aris saubari, romelic sameurneo 
nagebobasTan maranTan iyo dakavSirebuli. aRwerilia dResaswaulebis 
tradiciuli formebi. tradiciuli rwmena-warmodgenebis religiuri 
sistemis magiur xasiaTs ojaxis meTaurebi, xniT ufrosi mamakaci 
mlocvelebi axorcielebdnen. 

114 naSromSi ganxilulia eTnosocialuri sakiTxebi dasavleT-kavkasiuri 
didi da mcire ojaxis. 

115 moxsenebaSi zemo imeruli soflis magaliTze naCvenebia zogadad, 
qarTuli soflis sameurneo da socio-kulturuli tranformaciis 
ramodenime aspeqti. 

116 მოხსენებაში განხილულია სომხების ჩამოსახლების ისტორია ქვემო ქართლსა და 

სამცხე–ჯავახეთში, მათი დასახლების ფორმები, საცხოვრებელი  და სამეურნეო 

ნაგებობები. 
117 მოხსენება ეხება წალკელი ბერძნების იდენტობის დაცვა/შენარჩუნების საკითხს 

საქართველოში. განხილულია კულტურის მარკერების როლი (ენა,რელიგია) ამ 

მიმართულებით.  
118 naSromSi naCvenebia saqarTvelos ebraelebis mier saTuTad Semonaxuli 

ebrauli religiuri dResaswaulebisTvis damaxasiaTebeli realiebi, 
romelsac maT tradiciul yofaSi ganusazRvreli mniSvneloba hqonda. 

119 naSromSi Seswavlilia am gamorCeuli dResaswaulis religiuri mniSv-
neloba ebraelTa TviTdamkvidrebis saqmeSi. 

120 moxsenebaSi naCvenebia, rom kavkasieli xalxebis mier politikuri 
damoukideblobis dakargvis Semdeg kavkasiurma tradiciulma kulturam 
iwyo agrarulidan Tanamedrove industriul civilizaciaSi 
dtransformireba. es xdeboda rogorc caristuli ruseTis, aseve 
sabWoTa kavSiris pirobebSi. Kkavkasiis xalxTa modernizaciam gamoiwvia 
maTi tradiciuli Rirebulebebis nivelireba, tradiciul da Tanamedrove 
kulturas Soris memkvidreobis Zafis gawyveta. Aavtoris azriT SesaZloa 
kavkasiel xalxTa tradiciuli Rirebulebebis modernizaciasTan 
sinTezirebiT, SesaZloa miviRoT Tanamedrove kavkasiuri civilizacia, 
rac regionis kulturuli da ideologiuri baza gaxdeba. 

121 moxsenebaSi naCvenebia, rom qarTvelebs da Cerqezebs kavkasiaSi 
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mcxovreb sxva xalxebTan erTad ekuTvnis istoriuli roli kavkasiuri 
agraruli civilizaciis formirebaSi. isini qmnian kavkasiur 
sakomunikacio urTierTobaTa amsaxvel eTnokulturul institutebs, 
rogoricaa: stumar-maspinZloba, sufra, aTaliyoba, yonaRoba da a.S. 
yovelive amis Sedegad dRes msoflio globalizaciis, informaciuli 
civilizaciis pirobebSi qarTvelebisa da Cerqezebis, rogorc regionis 
sxva xalxe sxva xalxebsac demokratiuli ganviTarebis procesSi, 
Sesalebloba eZlevaT  gadadgan tradiciuli da Tanamedrove kulturis 
sinTezirebis problema. Aavtoris azriT, amiT SesaZlebeli iqneba 
SesabamisobaSi iqnas moyvanili. 

122 moxsenebaSi xazgasmiT aRniSnuli iyo  dRevandeli gadasaxedidan 
aleqsandre javaxiSvilis anTropologiuri naSromebis mniSvneloba  da  
TanamedroveobasTan kavSiri.  

123 moxsenebaSi yuradReba gamaxvilebulia mtkvar_araqsis kulturis 
Zeglebis Seswavlis mdgomareobaze anTropologiuri, arqeologiuri da 
am kulturis matarebel tomTa istoriis Seswavlis Tanamedrove 
mdgomareobaze. aRniSnulia, rom am kulturis Zeglebi arqeologiurad 
met gamovlenas da Semdgom ufro Rrma Seswavlas moiTxovs. 
anTropologiuri masalis simwire ar iZleva mkafio istoriuli 
daskvnebis gakeTebis saSualebas.  

124 moxsenebaSi, anTropologiuri da eTnologiuri monacemebis safuZvelze 
warmodgenili  iyo svanebis anTropologiuri tipis daxasiaTeba. aRniSna, 
rom maTTvis damaxasiaTebeli anTropologiuri niSnebi sxvadasxva 
doziTa da mimarTebiT mimofantulia saqarTvelos Tanamedrove 
mosaxleobaSi. 

125 moxsenebaSi mkafiod daisva sakiTxi spekulaciebis Tavidan acilebis 
mizniT saqarTvelos uZvelesi da Tanamedrove mosaxleobis sruli 
genomis doneze gamokvlevis aucilebloba, xolo SemdgomSi maTi  
fiziuri anTropologiis   (Tanamedrove da paleomosaxleobis) monace-
mebTan Sejereba. saboloo daskvnebis sandooba ki mniSvnelovnad imatebs 
da istoriuli faqtebis, lingvistikuri konstruqciebis uZlieres 
argumentad iqceva.  

126 მოხსენება ეხება ენეოლითი - ადრეული მტკვარ-არაქსის დროის მონაკვეთის ადა-

მიანთა ძვლოვანი ნაშთების ანთროპოლოგიურ-პათოლოგიურ გამოკვლევასა და შე-

დეგებს.  

ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონის, ადგილ „ნაჭივჭავებში“ ჩემს ხელთ არ-

სებული კრანიომასალის შესწავლა-გამოკვლევისა და ციფრული მონაცემების საფუძ-

ველზე დადასტურდა 4 რასობრივი ერთეული, 5 კრანიოლოგიური ტიპით. თავის ქა-

ლას დოლიქო-მეზოკრანული ფორმები და მასიური, გრაცილური და ჩვეულებრივი 

ნორმალური ტიპები. რაც შეეხება პათოლოგიურ პრობლემებს, ის ძირითადად ექვემ-

დებარება რეგიონის ტერიტორიაზე არსებულ წიაღისეული სიმდიდრეების 

მოპოვება-დამუშავება-გამოყენებას, ასევე ყოფით და ადაპტაციურ ფაქტორებს.  

ძალზე მნიშვნელოვანია პათოლოგიური პრობლემების აღმოფხვრა სხვადასხვა 

ქირურგიული მანიპულაციების საშუალებით, რაც შესანიშნავად ჩაუტარებია გონე-

ბამახვილ და გამოცდილ მკურნალს.     
127 statia warmoadgens saboloo daskvnas 2010 wlis zafxulSi, cagerSi, 

wm. maqsime aRmsarebelis mamaTa monastris mcire eklesiaSi, 
sarestavracio samuSaoebis dros aRmoCenili Zvlovani naSTebis Sesaxeb. 

128 moxsenebaSi ganxiluli iyo sarTvelos Suasaukuneebis mosaxleoba  
monacemebi ori damouidebeli niSanTa sistemis fiziologiuri stresis 
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markerebis da diskretulad-varirebuli niSnebis mixedviT. gamovlinda, 
rom adreuli da ganviTrebuli Sua saukuneebis mosaxleobaSi Zalian ma-
Ralia Tavis qalas sxvadasxva areSi gavrcelebuli hiperostozebis six-
Sire, rac sxvadasxva infeqciur daavadebebs da epidemiebs ukavSirdeba. 
gviani Sua saukuneebis mosaxleoba ganicdida garemo pirobebis araxel-
sayrel zewolas, rac gamoixata anemiebisa da mwvave infeqciebis maRali 
albaTobiT, siciviT gamowveuli stresiT da sicocxleSi kbilebis da-
kargvis maRali koncentraciiT. gviani Sua saukuneebis MmTis 
mosaxleobaSi  travmatuli dazianebis maRali sixSire aRiniSneba. Sua 
saukuneebis mosaxleobaSi aseve izrdeba diskretulad-varirebul 
niSanTa speqtri (0,9442 – 0,9545 – 0, 9697). 
hiperostozebis maRali sixSiris mizezad gvevlineba Sua sauuneebis 

dros SedarebiT dabali temperatura, organizmis gadaciveba xSiri 
epidemiebis gavrxelebis fonze.   

129 moxseneba Seexeba termin ,,neoliTuri revoluciis’’ qveS nagulisxmevi 
epoqis irgvliv arsebul sapolemiko problemebs.      aRniSnulia, rom 
,,neoliTuri revolucia’’ Cven unda vuwodoT im cvlilebebs, romelic 
moxda adamianTa sacialuri organizaciis formebis cvlilebebSi. 
warmoudgenelia mzardi politarxiuli, anu mmarTveli kastis warmoqmnis 
gareSe sayovelTao cvlilebebis dafiqsireba meurneobis formebze. amis 
Sedegia Sromis organizaciis formebis warmoSoba ris gareSec 
SeuZlebelia miwaTmoqmedebis da mesaqonleobis warmoqmna. sxvanairad 
warmoudgenlad gveCveneba dadges miwaTmoqmedebis rTuli procesis 
warmoqmnis aucilebloba imdroindeli monadire da meTevze 
sazogadoebisaTvis, romelic isedac ufro ioli da tradiciulad 
misTvis aTaswleulebiT aprobirebuli da moxerxebuli formebiT kargad 
axerxebs Tavis gamokvebas. neoliTur revolucias aRwevs im tomTa 
jgufi, sadac sazogadoeba aRwevs garkveul socialur wesrigs 
mmarTvelobis sistemaSi da kultSi, pirvel rigSi ki micvalebulis 
kultSi, rac saflavebis pativiscemaSi gamoixateba da romeli 
ukanasknelic gansazRvravs ara marto miwaTmoqmedi, aramed meTevze da 
monadire mosaxleobis binadrobis xarisxs.  

130 moxsenebaSi warmodgenilia samegrelos ramodenime toponimis  
interpretacia, romelic damatebiT mniSvnelovan masalaa am regionis 
uZvelesi eTnikuri istoriis kvlevisas. aRniSnulia, rom es 
hidronimiuli geografiuli saxelwodebebi (,,sinwa’’, ,,ZaRva’’, ,,umpia’’), 
romlebic erT mikroregionSi, daaxloebiT aTiode kilometris 
radiusSia Tavmoyrili, ixsneba iberiul_kavkasiur enebSi SemorCenili 
uZvelesi leqsemebiT da es hidronomia miuTiTebs am enaze mosaubre 
tomTa odindel erTobaze da naTesaobaze, romelic Zv. w. IV_III 
aTaswleulebSi unda moviazroT. 

131 moxsenebaSi warmodgenilia elinisturi xanis berZen avtorebTan 
moxseniebuli kolxeTis qalaqebis_aia_kÂitaias da sibarisis 
adgilmdenareobis dadgenis cda. aRniSnulia, rom aia_kÂitaia igive 
noqalaqevia, sadac aseve mdebareobs Tanamedrove sofeli kotianeTi. 
igivea qalaqi sibarisi, romelic mxolod diodore sicilielTan (I s.) 
ixsenieba. 

132 moxsenebaSi ganxilulia korneli kekeliZis saxelobis xelnawerTa 
erovnul centrSi daculi XI saukunis xelnaweris _ efrem mciris 
homiletikuri krebulis (S-1276) gviandeli minawerebi, romlebic taoSi 
mosaxle wmedisZeTa feodaluri saxls ukavSirdeba da garkveulia, rom 
XV saukunis II naxevarSi, mas Semdeg, rac taos erisTavebma _ 
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fanaskertelTa feodaluri saxlis wevrebma samxreT-dasavleT 
saqarTvelo datoves da qarTlSi gadasaxldnen, maTma yofilma vasalebma 
_ wmedisZeebma ay-yoinlus saxelmwifosadmi daqvemdebarebul qalaq 
erzinkaSi gabatonebuli axiaTa muslimuri ordenisagan xaxulis Temi 
`iSovnes~, sofel xaxulSi dasaxldnen da wmedisZe-xaxularTa gvari 
miiRes. garda amisa, moxsenebaSi garkveulia isic, rom imave XV saukunis 
II naxevarSi samcxis mTavarma yvaryvare II jayelma wmedisZeebs oSkis 
monasteri gadasca da am gziT, isini sakuTar vasalebad aqcia. 

133 moxsenebaSi ganxilulia korneli kekeliZis saxelobis xelnawerTa 
erovnul centrSi daculi 1560 wlis tipikonis (A-1353) gadamweris 
zaqarias mier Sesrulebuli anderZebi da garkveulia, rom am 
anderZebidan erT-erTi kolofoni `vefxistyaosnis~ Cvenamde moRweul 
uZveles TariRian strofs Seicavs, xolo meore kolofoni mniSvnelovan 
cnobebs gvawvdis kaxeTis mefis leonis meuRlis, dedofal TinaTin 
gurielis biografiis Sesaxeb. 

134 moxsenebaSi ganxilulia krakovis erovnuli muzeumis Tavadi 
Cartoriiskebis biblioTekaSi daculi qarTuli xelnaweri wignebis 
grigol feraZis katalogTan dakavSirebuli sakiTxebi da garkveulia, 
rom aRniSnuli katalogi, romlis Taobazec samecniero literaturaSi 
Zalzed zogadi da bundovani cnobebi gvxvdeba, amJamad Tavadi 
Cartoriiskebis biblioTekaSi dacul erT-erT araregistrirebul 
saarqivo saqmeSi polonuri Targmanis saxiT aris CarTuli. garda amisa, 
moxsenebaSi garkveulia isic, rom grigol feraZis katalogi Tavadi 
Cartoriiskebis biblioTekis qarTuli xelnaweri wignebis Sesaxeb, amave 
wignebisadmi miZRvnil sxva publikaciebTan SedarebiT, bevrad ufro 
zust da marTebul informacias gvawvdis. 

135 moxsenebaSi ganxilulia korneli kekeliZis saxelobis xelnawerTa 
erovnul centrSi daculi XI saukunis xelnaweris _ efrem mciris 
homiletikuri krebulis (S-1276) gviandeli minawerebi, romlebic taoSi 
mosaxle wmedisZeTa feodaluri saxlis wevrebs ukavSirdeba da 
garkveulia, rom XV saukunis II naxevarSi wmedisZeebma erzinkeli 
muslimebisagan xaxulis Temi `iSovnes~ da iq damkvidrdnen, ris Semdegac 
maT wmedisZe-xaxularTa gvari miiRes. garda amisa, moxsenebaSi 
garkveulia isic, rom imave XV saukunis II naxevarSi samcxis mTavarma 
yvaryvare II jayelma wmidisZeebs oSkis monasteri gadasca. 

136 moxsenebaSi ganxilulia krakovis erovnuli muzeumis Tavadi 
Cartoriiskebis biblioTekaSi dacul XI saukunis TvenSi (Kr-1919) 
Setanili wm. ninos himnografiuli kanoni, romlis arsebobac samecniero 
sazogadoebisaTvis aqamde ucnobi iyo da garkveulia, rom himnografiuli 
kanonis es nusxa amave teqstis kidev erTi, XI-XII saukuneebis kargad 
cnobili nusxisagan (H-2338), struqturisa da galobaTa saxeldebis 
TvalsazrisiT, mniSvnelovnad gansxvavdeba, rac, Tavis mxriv, imiT 
SeiZleba aixsnas, rom dasaxelebuli nusxebi wm. ninos himnografiuli 
kanonis Semdgenlis giorgi mtawmidelis mier am teqstze muSaobis ori 
sxvadasxva etapis amsaxvel teqstebs warmoadgens. 

137 moxsenebaSi ganxilulia korneli kekeliZis saxelobis xelnawerTa 
erovnul centrSi daculi XII saukunis svinaqsris (A-222) aTamde 
gviandeli minaweri, romlebic aRmosavleT saqarTvelos mTianeTis, ufro 
zustad ki xadasa da xevSi mosaxle meTemeebis mier XIV-XVI saukuneebSi 
gacemul iuridiul dokumentebs _ minawer sabuTebs warmoadgens da 
garkveulia, rom es dokumentebi, romlebic mkvlevarTa mier aqamde 
arasodes yofila Seswavlili, uZvirfases cnobebs gvawvdis xadisa da 
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xevis mosaxleobis socialuri, ekonomikuri da samarTlebrivi yofis, 
xadis upirvelesi sasuliero centris _ wm. giorgis eklesiis, 
saqarTvelos samefo karis mier xadis mmarTvelad daniSnuli virSel 
duduris Sesaxeb da sxv. 

 

b) ucxoeTSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 mariam CxartiSvili,  
s. qadagiSvili,  
z. TargamaZe 

National Dress as an 
Expression of Authenticity in 

the Georgian Nationalistic 
Discourse 

20-21 maisi, la sapiencas 
universiteti, romi, 

italia 

2 mariam CxartiSvili,  
s. qadagiSvili 

David the Builder in Medieval 
and Modern Narratives 

6-9 ivlisi, lidsis 
universiteti, didi 

britaneTi 
3 vaJa kiknaZe ruseT-saqarTvelos 

urTierTobis amsaxveli 
pirveli dokumenti; 

axali xedva da 
interpretacia 

(inglisur enaze) 

19-22 noemberi, 
filadelfiis 
universiteti, 

 aSS 

4 eka kvaWantiraZe ევროპა და ქრისტიანული 

ფასეულობები 

21-22 ნოემბერი,  

მიუნხენი, გერმანია 
5 nikoloz javaxiSvili qarTveli mxedarTmTav-

rebi II msoflio omSi 
5 maisi, 

azerbaijanis 
mecnierebaTa akademia 
da istoriis muzeumi, 

baqo, azerbaijani 
6 nikoloz javaxiSvili qarTul-polonuri ur-

TierTobis saTaveebTan 
(XV-XVII saukuneebi) 

28 seqtemberi _ 2 
oqtomberi 

varmia-mazuris univer-
siteti, olStini, 

poloneTi 
7 qeTevan xuciSvili საზვრების გადალახვა 

ქვემოდან (ზუგდიდისა და 

გალის რაიონების 

მაგალითზე) 

27-28 თებერვალი, 

სტამბოლი, თურქეთი 

8 qeTevan xuciSvili ინოვაციური კვლევები 24-26 მარტი,  

პრაღა, ჩეხეთი 
9 qeTevan xuciSvili გაზიარებული 

სალოცავების ქვემო 

ქართლის რეგიონში 

(საქართველო) 

15-16 მაისი, 

ბაქო, აზერბაიჯანი 

10 qeTevan xuciSvili რელიგიური რიტუალები 

მშვიდობიანი 

თანაარსებობისავის 

(საქართველოს მაგალითი) 

22-24 ივნისი, 

ბუქარესტი, რუმინეთი 

11 qeTevan xuciSvili რელიგიურობის ფორმები 

ახალგაზრდა იძუილებით 

15-18 ოქტომბერი სანკტ-

პეტერბურგი, რუსეთი 
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გადაადგილებულ პირებში 
12 naTia jalabaZe გენდერი და სივრის 

დიქოტომია ქართველ 
მთიელთა ტრადიციულ 

კულტურაში 

2-5 ივლისი, 
ეკატერინბურგი, რუსეთი 

13 liana biTaZe, 
e. yvavaZe, 
k. yifiani, 

g. gogoWuri, 
g. bedianiSvili 

Palaeoecology and 
morphological adaptation of 
population during the Early 
Bronze Age: Chobareti and 
Tiseli seri settlements and 

cemeteries of the Kura-Araxes 
culture 

4-5 noemberi,L 
lioni, safrangeTi 

14 Teimuraz jojua qarTuli qalkedonuri 
monastrebi dRevandel 
CrdiloeT somxeTSi (11-

14 ss.) 
(inglisur enaze) 

31 ianvari, tokios 
universiteti, iaponia 

15 Teimuraz jojua qarTuli qalkedonuri 
monastrebi dRevandel 
CrdiloeT somxeTSi (13-

14 ss.): axtalis 
monasteri da kobairis 

monasteri 
(inglisur enaze) 

7 Tebervali, kobes 
universiteti, iaponia 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

1 es moxseneba wakiTxul iqna saerTaSoriso konferenciaze, romelic 
gaimarTa mimdinare wels romSi, romis la sapiencas universitetSi. Cemi 
Tanaavtorebi arian Cemi zemoT dasaxelebuli doqtorantebi. moxseneba 
exeba tanisamosis, rogorc identobrivi markeris, analizs. konkretuli 
magaliTebiT reprezentirebulia am kuTxiT saqarTvelos istoria, 
specialuri aqcenti keTdeba mecxramete saukunesSi qarTvelTa erovnul 
narativSi tanisamosis konceptualizaciis sakiTxs da im konteqts, 
romelSic unda gaviazroT igi. esaa kulturul-politikuri orientaciis 
sakiTxi; gamoyenebulia mravaricxovani da tipobrivad mravalferovani 
wyaroebi.  

2 moxseneba eZRvneboda daviT aRmaSenebels da mis epoqas anu qarTul 
istoriografiaSi erT-erT yvelaze kargad Seswavlil epoqas,  magram 
Cveni midgoma iyo axali, kerZod, Cven Tavidan yuradReba gavamaxvileT 
istoriuli mexsierebis fenomenze. istoriisa da koleqtiuri mexsierebis 
urTimimarTeba mravali mecnieris  yuradRebas ipyrobs  mTels  
msoflioSi. am sakiTxs eZRvneba araerTi Teoriuli gamokvleva. es Ziebani 
efuZneba sxvadasxva istoriul gamocdilebas da Sedegad gvaqvs Rrma, 
rogorc konkretuli, ise zogadi xasiaTis daskvnebi. Cveni moxseneba 
warmoadgenda mcdelobas aRniSnuli sazogado problema gamokvleul 
yofiliyo qarTuli magaliTis safuZvelze. amisaTvis Cven SevarCieT me-11 
– me-12 saukuneebis saqarTvelo da mefe daviT aRmaSenebeli. mefe  daviTi, 
rogorc cnobilia,  jer kidev sruliad axalgazrda iyo, roca man 
Caibara dasustebuli qveyana. gardacvalebis mere ki man datova Zlieri 
saxelmwifo, faqtobrivad, qarTuli imperia. qarTuli samefos politikur 
aRmasvlas Tan sdevda kulturuli miRwevebi. es transformacia Sedegi 
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iyo im inovaciebisa, romlis inicireba moaxdina mefe daviTma socialuri 
cxovrebis yvela sferoSi: saxelmwifos administraciuli struqtura, 
sasamarTlo, armia, eklesia, ganaTlebis sistema, safinanso sistema 
reformirebul iqna. moxsenebaSi Cven mxolod  mokled warmovaCineT am 
reformebis faqtobrivi istoria (ra moxda sinamdvileSi), ZiriTadad, ki 
SevCerdiT imaze Tu rogor daileqa es viTareba qarTvelTa koleqtiur 
mexsierebaSi. wyaroebi, romelsac Cven viyenebT mravalricxovani da 
mravalferovania: gaanalizda ara marto saistorio mwerloba, aramed  
mxatvruli literatura, saxelmZRvaneloebi, memuarebi, socialuri 
qselebis masala da sxv. kvlevam aCvena, rom Sua saukuneebis narativebSi 
mefe daviTi, rogorc pirovneba, warmodgenilia sruliad dadebiTad anu 
xatad; magram saintereso isaa, rom Tanamedrove narativebic arsebiTad 
igives gvTavazoben: erovnuli gmiri daviT mefe kvlavac xatad gaiazreba, 
xolo misi moRvaweobis epoqa konceptualizdeba, rogorc saqarTvelos 
istoriis „oqros xana“. Tu realuri daviT aRmaSenebeli qarTveli eris 
istoriis erT konkretul monakveTs ukavSirdeba, koleqtiuri 
maxsovrobaSi gadasuli daviT mefe yvela epoqaSi Taviseburad, magram 
mainc yovelTvis qarTuli identobis fundamenturi markeria. 

3 moxsenebaSi ganxiluli iyo ruseT-saqarTvelos urTierTobis pirveli, 
rusul enaze SemorCenili, dokumenti _ kaxeTis mefis aleqsandre I-is 
werili moskovid did mTavar ivane III-s (1483 weli). Moxsenebis dedaazri 
is aris, rom kaxeTis mefis werilis rusulma Targmanma, moskovis 
mTavris kancelariaSi ganicada seriozuli cvlilebebi da 
koreqtirebebi. kerZod, uaRresad gandidebuli moskovis didi mTavari, 
kaxeTis mefe ki, damamcirebeli epiTetebiT ixsenieba. Cemi azriT, 
bagrationTa Camomavali mefe sakuTar Tavs ar uwodebda moskovis 
mTavris `umcires monas.~ 

4 ქრისტიანობა გარდამტეხი მოვლენაა ევროპის ცხოვრებაში, ისევე როგორც 

მსოფლიო ისტორიაში, რომელმაც რადიკალურად შეცვალა ევროპული 

საზოგადოების მენტალობა. ქრისტიანობამ გადაარჩინა მრავალი ქვეყანა სულიერი 

დეგრადაციისგან. მაგალითად რომი, რომელიც უმძიმეს სულიერ კრიზისს 

განიცდიდა სწორედ ქრისტიანობამ გამოიყვანა ამ მდგომარეობიდან. ქრისტიანობას 

უმთავრესი დატვირთვა ენიჭება ქართული სამყაროს განვითარებისათვისაც. 
ქრისტეს რჯულის მიღებით იწყება ქართველი ხალხის ეროვნული მისიის 

განსაზღვრა. საქართველო მოექცა განსაკუთრებულ გეოპოლიტიკურ 

მდგომარეობაში, რამდენადაც ქრისტიანობამ გამიჯნა ის მაზდეანური სამყაროსგან 

და განსაზღვრა მისი მარადიული ხვედრი და დანიშნულება. ქრისტიანობა ხდება 

ქართული იდენტობის მთავარი მარკერი. 
მოხსენებაში გაანალიზებულია ევროპის ქრისტიანული ფასეულობები შემდეგი 

საკითხების განხილვით:  

ქრისტიანობის ოფიციალური აღიარება რომში;  

ჰენოტიკონი - ღირებულებითი თუ რელიგიური დათმობა;  

იუსტინიანეს პრინციპი ,,ერთი სახელმწიფო, ერთი რელიგია’’; 

ახალი ევროპული სახელმწიფოების ღირებულებითი სისტემა ქრისტიანიზაციის 

პროცესში;  

ცნება ,,ევროპა’’ - გეოგრაფიული სახელწოდება თუ ქრისტიანული კუთვნილება?;  

დიდი სქიზმა - საეკლესიო თუ პოლიტიკური ფაქტორების ზეგავლენა?;  

გრიგორიანული რეფორმა - ეკლესია და ქრისტიანული ევროპა;  

ქრისტიანული ევროპის აღორძინება;  
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ევროპული თვითცნობიერების ჩამოყალიბება;  

ევროპული რევოლუციები - ერთი ღირებულებისადმი კუთვნილება. 
5 მოხსენებაში შესწავლილია მეორე მსოფლიო ომში მონაწილე ქართველი მხედართ-

მთავრების დამსახურება და მათი ჯილდოები. დასაბუთებულია, რომ სსრ კავშირის 

შეიარაღებულ ძალებში მომსახურე ქართველმა მხედართმთავრებმა უდიდესი წვლი-

ლი შეიტანეს ფაშიზმის დამარცხებაში. 
6 მოხსენებაში შესწავლილია თუ საიდან დაედო სათავე ქართულ-პოლონური ურ-

თიერთობის ისტორიას. დადგენილია, რომ პოლონეთის მეფეს, იაგელონთა დი-

ნასტიის წარმომადგენელს იან I ოლბრახტს 1495 წელს ეწვია ქართლის მეფის 

კონსტანტინე მეორის ელჩი და გადასცა თავისი მონარქის შეთავაზება ანტიოსმალურ 

კოალიაციაში ჩაბმის შესახებ. ქართველ ელჩს მიჰქონდა კონსტანტინე მეორის 

წერილი ესპანეთის დედოფალთან იზაბელასთან, რომლის ტექსტიც შეიტანეს 

„ლიტვის მეტრიკაში“. ამავე მოხსენებაში შესწავლილია ქართულ-პოლონური 

სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობა მეჩვიდმეტე საუკუნის პირველ მესამედში. ამ 

ურთიერთობის ინტენსიური ხასიათი დოკუმენტურად დასტურდება როგორც 

საისტორიო წყაროებით, ასევე საქართველოს ტერიტორიაზე განძების სახით 

აღმოჩენილი ანალოგიურ პერიოდში მოჭრილი პოლონური მონეტებით. 
7 მოხსენებაში განხილულია დე-ფაქტო საზღვრის ირგვლივ არსებული 

მდგომარეობა, საკომინიკაციო არხები და მათი გამოყენების ინტენსიობა. 
8 მოხსენებაში განხილილია ანთროპოლოგიური კვლევების ინოვაციურობის 

მახასიათებლები გობალურ და ლოკლურ დონეებზე. 
9 მოხსენებაში ქვემო ქართლის ეთნოგრაფიული მასალის საფუძველზე განხილულია 

ქრისტიანებისა და მუსლიმების მიერ სალოვაცად ერთი და იგივე ტერიტორიის 

გამოყენების პრაქტიკა. 
10 მოხსენებაში გაანალიზებულია მულტიკულტურულ გარემოში რელიგიური 

ფაქტორის მნიშვნელობა მშვიდობიანი თანაცხოვრებისათვის. ნაშრომი ემყარება 

ეთნოგრაფიულ მონაცემებს. 
11 ნაშრომში განხილულია ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებულ 

პირთა რელიგიურობის გამოვლინების ფორმები და შედარებულია ზოგად 

ტენდენციებთან. 
12 მოხსენება ეხება ქართველ მთიელთა ყოფაში ქალისა და მამაკაცის სოციალური 

როლების, უფლება-მოვალეობებისა და იერარქიული პოზიციების  მიმართებას 

სივრცის დიქოტომიასთან.  განხილულია მაგალითები როგორც საოჯახო ყოფიდან, 
ისე ჩვეულებითი სამართალებრივი და ტრადიციული რელიგიური პრაქტიკიდან.   

13 moxsebaSi ganxiluli iyo mtkvar-araqsis kulturiT gaerTianebuli 
mosaxleobis  morfologiuri  polimorfuloba,  sxvadasxva ekologiuri 
garemoSi gansaxleba da morfologiuri adaptacia. 

14 moxsenebaSi ganxilulia amJamindeli somxeTis respublikis CrdiloeT 
nawilSi mdebare qalkedonuri saepiskoposo kaTedris _ hnevanqis taZris 
XI-XIV saukuneebis istoriis calkeuli sakiTxebi. moxseneba, ZiriTadad, 
emyareba hnevanqis eklesiis mravalricxovan qarTul lapidarul 
warwerebs, romelTa umetesi nawili didi xnis manZilze dakargulad iyo 
miCneuli da romlebic, moxsenebis avtoris mier aris xelmeored 
mikvleuli, axleburad wakiTxuli da akademiuri saxiT gamoqveynebuli. 
am lapidarul warweraTagan gansakuTrebuli aRniSvnis Rirsia aTabag-
amirspasalaris SanSe II mxargrZelis mwignobarTuxucesis maTes ded-mamis 
_ mamaTmTavar giorgisa da marTas epitafiebi, dmaneli episkoposis 
Tevdose kalonapetis feodaluri saxlis wevrebis _ mama iosebisa da 
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mama kiriles saflavis qvis warwerebi da sxv. 
15 moxsenebaSi ganxilulia amJamindeli somxeTis respublikis CrdiloeT 

nawilSi mdebare qalkedonuri savaneebis _ axtalisa da qobairis 
monastrebis XIII-XIV saukuneebis istoriis calkeuli sakiTxebi. 
moxseneba, ZiriTadad, emyareba axtalisa da qobairis monastrebis 
mravalricxovan qarTul lapidarul warwerebs, romelTa erTi nawili, 
magaliTad, axtalis ioane oqromWedlis iuridiuli epigrafikuli aqti 
berad aRkvecili aTabag-amirspasalaris ivane I mxargrZelis moxseniebiT, 
qobairis monastrisa da mTavari eklesiis aRmSeneblis, mandaturTuxuces 
SanSe I mxargrZelis meuRlis, amirspasalar zaqaria II mxargrZelis 
dedisa da laklakTa feodaluri saxlis asulis xvaSaqis epitafia da 
sxv. moxsenebis avtoris mier aris mikvleuli, Seswavlili da 
gamoqveynebuli. 
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IV. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetisა da grantebis gareSe  
Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 
1 
 

 

    

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 
Sedegebi (qarTul enaze) 

IV. 2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 
1 
 

 

    

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli 
da praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

 
 
dawesebuleba Tu saWirod Tvlis, SeuZlia angariSSi Seitanos sxva, 

misTvis mniSvnelovani aqtivobac. 
angariSi warmodgenili unda iyos nabeWdi (2 egzemplarad) da eleq-

tronuli versiis (CD-diski) saxiT. 
angariSi, romelic ar aris Sedgenili am debulebis me-2 punqtis 

moTxovnebis Sesabamisad, eqspertizas (Sefasebas) ar eqvemdebareba da 
Sefasebis Semajamebel dokumentSi aRiniSneba formuliT `ar Sefasda~. 
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danarTi 2 

 
Tsu iv. javaxiSvilis istoriisa da eTnologiis institutis 
TanamSromelTa 2015 wlis samecniero da sxva samuSaoebis 

angariSi 
 

2015 wels institutis mecnier-TanamSromlebma monawileoba miiRes 17 
erovnul da saerTaSoriso proeqtSi, romlebic finansdeboda sxvadasxva 
fondis mier sxva organizaciebis bazaze. 
 

aRsaniSnavia, rom istoriisa da eTnologiis institutSi 2015 wels 
Catarda samecniero konferenciebi:  

 
1. 28-29 maiss _  saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis wevr-

korespondentis, profesor mamia dumbaZis dabadebidan 100 wlisTavisadmi 
miZvnili samecniero konferencia: `mamia dumbaZe _ 100.~ 

2. 10-12 noembers _ mecnierebisa da inovaciebis saerTaSoriso 
kvireulis, `saqarTvelo _ 2015~ farglebSi, iv. javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo universitetis eTnologiis saswavlo-samecniero 
institutTan erTad, giorgi Citaias dabadebidan 125 wlisTavisadmi 
miZRvnili samecniero konferencia: `eTnologia guSin da dRes: kulturis 
kvlevebi da problemebi.~ 

3. 25-27 noembers _ mecnierebisa da inovaciebis saerTaSoriso 
kvireulis, `saqarTvelo _ 2015~ farglebSi moewyo samecniero 
konferencia. 
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2015 wels istoriisa da eTnologiis institutma gamosca perioduli 
gamocemebi: `axali da uaxlesi istoriis sakiTxebi~ #1 (16); kavkasiis 
eTnologiuri krebuli XVI; `istoriul-eTnologiuri Ziebani~ XVII.  
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2015 wlis 10 da 25 dekembers intitutSi Catarda `sainstituto 
saubrebi,~ romlis formatic moicavda Sexvedras Tsu-s studentebTan 
Temaze: `ivane javaxiSvilis istoriisa da eTnologiis instituti _ 
warsuli da Tanamedroveoba;~ aseve, institutis yvela ganyofilebam, 
biblioTekam da saarqivo fondma warmoadgina mimdinare wlis muSaobis 
angariSi; Sedga rusTavelis erovnuli samecniero fondis, 2015 wels  
dasrulebuli pqoeqtis farglebSi gamocemuli wignis _ `okupirebuli 
axalgoris raioni da qarTul-osuri urTierTobis dinamika~ _ 
prezentacia (avtorebi: naTia jalabaZe, lavrenti janiaSvili, medea 
burduli).  

 
mimdinare wlis 17 dekembers institutSi mowveviT imyofeboda q.  

veronas (italia) universitetis profesori stefano aloe, romelmac 
waikiTxa leqcia: `anjelo de gubernatisi _ aRmosavleTmcodneobisa da 
slavistikis pioneri italiaSi. aseve, moewyo misi Sexvedra Tsu-s 
slavistikis saswavlo-samecniero institutTan. momavalSi ki, daigegma 
TanamSromlobis ganmtkiceba veronas universitetTan. 

 
garda samecniero gegmiT gaTvaliswinebuli samuSaoebisa, institutma 

2015 wels ganaxorciela sxva saqmianobebic, risi aRniSvnac mniSvne-
lovnad migvaCnia: 

ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო 

ბიბლიოთეკაში ძირითადად, სამუშაოები მიმდინარეობდა რამდენიმე 

მიმართულებით: 1. ფონდების სისტემატიზაცია/ოპტიმიზაცია; 2. ფონდების 

შევსება; 3. ფონდების ტექნიკური დამუშავება და კატალოგიზაცია; 4. 

მკითხველთა მომსახურება; 5. მკითხველთა სააღრიცხვო სისტემის ოპტიმიზაცია; 
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6. საბიბლიოთეკო საქმისწარმოების კომპიუტერიზაცია. შესაბამისად, 

განხორციელდა შემდეგი ტიპის სამუშაოები: 

1. ფონდების სისტემატიზაცია/ოპტიმიზაცია _ ფონდებიდან შეირჩა 

არაპროფილური ლიტერატურა და გადავიდა დამატებით ფონდში. ასევე, 

ძირითადი ფონდებიდან გამოიყო არასრული გამოცემები, ე. წ. ამონაბეჭდები და 

განხორციელდება მათი ცალკე ფონდად დაკომპლექტება. დასრულდა ვ. 

დონდუას ფონდის სრული გადამოწმება-გადამუშავება, ტექნიკური განახლება 

(აფთრათები და საფონდო აღნიშვნები). 

2. ფონდების შევსება _ მიმდინარე წელს შევსება განხორციელდა ქართულ 

(ძირითად), რუსულ, ევროპულენოვან წიგნთა, ასევე, ქართულ, რუსულ და 

უცხოენოვან პერიოდულ გამოცემათა ფონდებში. 

3. ფონდების ტექნიკური დამუშავება და კატალოგიზაცია _ ყველა 

ახლადშემოსული ერთეული აღირიცხა შემოსულობათა საფონდო საინვენტარო 

ნუსხებში, განისაზღვრა მათი ფონდობრივი კუთვნილება, დამუშავდა 

ერთეულები ტექნიკურად (დაისვა ერთეულებზე შესაბამისი ფონდის და ფონდში 

რიგითობის აღმნიშვნელი აფთრათები, ჯიბაკები, შეივსო ფორმულარები და 

დაერთო ერთეულებს), შეივსო საკატალოგე ბარათები როგორც საავტორო, ასევე 

თემატური საძიებო კატალოგებისთვის და მონაცემები ერთეულების შესახებ 

შევიდა ელექტრონულ კატალოგში. 

4. მკითხველთა მომსახურება _ ბიბლიოთეკაში მკითხველთა რამდენიმე 

კატეგორია გამოიყოფა: თანამშრომლები, სხვა მეცნიერ-მკვლევარები, სტუდენტები 

(ბაკალავრები, მაგისტრანტები), დოქტორანტები. 

მკითხველთა მომსახურების ტიპებს წარმოადგენს: ადგილზე, სამკითხველო 

დარბაზში მკითხველთა მომსახურება, მკითხველთა აბონენტური წესით 

მომსახურება. 

5. მკითხველთა სააღრიცხვო სისტემის ოპტიმიზაცია _ 2015 წლიდან ინსტიტუტის 

ბიბლიოთეკაში ადგილზე, სამკითხველო დარბაზში მომსახურების ახალი 

სააღრიცხვო სისტემა დაინერგა. სააბონენტო მომსახურების წესის პარალელურად 

ცალკე მიმდინარეობს დარბაზში მომსახურეობის აღრიცხვა, რაც გულისხმობს 

როგორც საბიბლიოთეკო, ასევე საარქივო ფონდებზე მომუშავე პირთა დარბაზში 

აღრიცხვას. შესაბამისად, ბიბლიოთეკაში მოქმედებს მკითხველთა 

აღრიცხვიანობის როგორც სააბონენტო, ასევე სამკითხველო დარბაზით 

სარგებლობის სააღრიცხვო სისტემა. 

6. საბიბლიოთეკო საქმისწარმოების კომპიუტერიზაცია _ ბიბლიოთეკაში 

გრძელდება ფონდების ელექტრონული კატალოგიზაციის პროცესი. 2015 წელს 

კატალოგში შევიდა 2000-ზე მეტი ერთეულის მონაცემი. სამუშაოები 

მიმდინარეობს ყოველდღიურად და დაგეგმილია ფონდების სრული 

კომპიუტერიზაცია. 

 
institutis erT-erTi mniSvnelovani erTeulia istoriuli da 

eTnologiuri saarqivo fondi, romelic unikaluria Tavisi masaliT. 2015 
wels institutis saarqivo fondSi samuSaoebi mimdinareobda sxvadasxva 
mimarTulebiT:  

1) ფონდებისა და კოლექციების კლასიფიკაცია, კლასიფიცირებული მასალის 

დალაგება საფონდო საქმისწარმოების პრინციპით, საფონდო ერთეულების 

ტექნიკური დამუშავება. დამუშავდა: გრიგოლ გიორგაძის პირადი საარქივო ფონდი  
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(სულ 77 საქმე). მიმდინარეობს: ექსპედიციების ფონდის მასალების აღწერილობა  

(აღწერილია 240 ერთეული ფოტო); ანზორ ქალდანის პირად საარქივო ფონდში 

დაცული ფოტომასალის კლასიფიკაცია და აღწერა ( აღწერილია 120 ერთეული). 

2) ა(ა)იპ „ნაციონალიზმის და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტს,“ პროექტის –  

„პროფესიული ურთიერთობებისა და ნდობის აღდგენა მეცნიერების საშუალებით,“ 

ფარგლებში, ციფრული ვერსიის დამზადების მიზნით, გადავეცით ინსტიტუტის 

არქივში დაცული (XX საუკუნის) აფხაზეთთან, ე.წ. სამხრეთ ოსეთთან  და 

ჩრდილოეთ ოსეთთან დაკავშირებული ისტორიულ–ეთნოგრაფიული მასალები 

(სულ 4733 ერთეული).  

3) მიმდინარე წელს გაგრძელდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და სამეცნიერო ორგანიზაციათა პროფესიული 

კავშირის  მიერ ამოქმედებული – სამეცნიერო ორგანიზაციების საქმიანობის 

ხელშეწყობისა და დახმარების, ასევე, სტუდენტთა დახელოვნების, დასაქმების, 

პროფესიული განვითარებისა და კვალიფიცირების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც 

სტაჟიორებმა დაამუშავეს საარქივო მასალები. 

პროექტის ფარგლებში საარქივო განყოფილების თანამშრომლების დახმარებით, 

სტაჟიორებმა დაამუშავეს ტექსტური, გრაფიკული და ფოტომასალები. 

4) საარქივო მასალების  კომპიუტერიზაცია, ელექტრონული კატალოგებისა და 

ბაზების შექმნა.  

შეიქმნა საარქივო განყოფილებაში დამუშავებული ყველა მასალის ელექტრონული 

კატალოგი. 

 
funqcionirebs institutis veb-gverdi: www.institutehist.ucoz.net, romelic 

mudmivad axldeba informaciiT. 
 
 
 
 
  
 



   ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis 
               maRali energiebis fizikis instituti 

 

* samecniero erTeulis xelmZRvaneli 

  fiz.-maT. mecn. Ddoqtori, prof. mixeil nioraZe 

 

 samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba 

mixeil nioraZe, badri WilaZe, zara baRdasariani, nodar lomiZe, daviT 

mWedliSvili, mirian tabiZe, jemal xubua, arCil durgliSvili, liana 

abesalaSvili, lali axobaZe, lida CxaiZe, lali xarxelauri, Tamar jobava, 

akaki liparteliani, gela deviZe, igor trekovi, Teimuraz nadareiSvili, 

Tamar babuciZe, anzor xelaSvili, Teimuraz kopaleiSvili, aleqsandre 

sidelnikovi, ciala ioseliani, jeni gegia, iuri TevzaZe, nika wverava, nugzar 

mosuliSvili. 

 

I. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi  

(exeba samecniero-kvleviT institutebs) 
 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  
proeqtis 

Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 

spinis fizika(Teoria). 
ATviTSeuRlebis 
gafarToebis 
proceduris kvleva 
ararelativistur da 
erT da ornawilakovan 
relativistur 
gantolebebSi.  
fizika.  Teoriuli 
fizika.  
 
 
top kvarkis fizika. 
proton-protonuli 
urTierTqmedebebis 
Seswavla 7 tev da 8 tev 
energiebze ATLAS 

eqsperimentSi 
  
 

anzor xelaSvili  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T. jobava 
 
 
 
 
 
 
 

anzor xelaSvili, 
Teimuraz nadareiSvili 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

j.xubua 
m.mosiZe 
a.durgliSvili 
n.mosuliSvili  
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3 
 
 
 
 
 

 
 
 

fizika standartul 
models miRma. 
aromatis Semcvleli 
neitraluri denebi – 
mZime kvarkebis iSviaTi 
daSlebis Teoriuli 
kvleva. 

g.deviZe g.deviZe, 
a.liparteliani 
 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 
Sedegebi (qarTul enaze) 

1) 2015 wels miRebulia Semdegi Sedegebi: 
1. cnobilia alt-grasberger-sandhas-xelaSvilis (agsx) operatorebisaTvis 
integraluri gantolebebis iseTi formulireba, rodesac isini akmayofileben 3-
ganzomilebian gantolebebs (nacvlad 6-ganzomilebianisa) da efeqturi potencialebi 
SeiZleba napovni iqnas faddevis msgavsi gantolebebidan. am formulirebaSi 
dauSvebelia sxvadasxva miaxloebiTi meTodi da mas aqvs mravali upiratesoba 
zogierTi problemis Seswavlisas. Cven viyenebT grinis funqciebis speqtralur 
warmodgenas da vaCvenebT, rom yvela pozitiuri Tviseba agsx gantolebebisa ZalaSi 
rCeba da amavdroulad efeqturi potencialebi martivdeba. 
2. Seswavlilia laplasis operatoris singularuli yofaqceva sferul 
koordinatebSi. naCvenebia, rom sruli Sredingeris gantolebidan dayvanil 
radialur gantolebaze gadasvlis warmoiqmneba delta funqciis magvari damatebiTi 
wevri. gamokvleulia Tu ra pirobebSi SeiZleba  ‘’moviSoroT’’ es wevri. Seswavlilia 
laplasis operatoris singularuli yofaqceva sferul koordinatebSi. naCvenebia, 
rom sruli Sredingeris gantolebidan dayvanil radialur gantolebaze gadasvlis 
warmoiqmneba delta funqciis magvari damatebiTi wevri. gamokvleulia Tu 
rapirobebSi SeiZleba  ‘’moviSoroT’’ es wevri. kerZod dadginda, rom am wevris 
mosaSoreblad aucilebeli da sakmarisi pirobaa is, rom radialuri talRuri 
funqcia sakmarisad swrafad ecemodes saTaveSi. konkretul magaliTebze ganxilulia 
am dakvirvebidan gamomdinare ramdenime fizikuri Sedegi.  
3. uspino nawilakebis relativistur klain-gordonis gantolebaSi kulonuri 
potencialisTvis warmoiqmneba zedmeti (singularuli) amoxsnebi, romlebic kvanturi 
meqanikis aparatis yvela moTxovnas (normirebadoba, orTogonaluroba, normis 
droze damoukidebloba da a.S.) akmayofileben. aseTi amoxsnis (hidrino, mcire 
wyalbadi) dakvirveba mniSvnelovani iqneboda sxvadasxva axali fizikuri movlenis 
damzerisaTvis.  
      igive amocanaSi ½ -spiniani nawilakisTvis (eleqtroni) dirakis gantolebis 
farglebSi naCvenebia, rom saTaveSi singularuli asimptotikis mqone amonaxsni 
marTlac arsebobs, oRond singularobis xarisxi ufro maRalia, vidre uspino 
SemTxvevaSi. amis gamo adgili aRar aqvs albaTobis  (normis) droze 
damoukideblobas, agreTve ar sruldeba orTogonalurobis piroba, Tumca sruli 
albaToba sasruloa modelis parametrebis garkveul areSi. 

   amis gamo, daskvnis saxiT vTvliT, rom dirakis gantolebaSi damatebiTi amoxsna 
unda ugulvebelvyoT da davkmayofildeT normaluri  (standartuli)  amonaxsniT. 

2) 

2.1 . tail-kalorimetris, rogorc ATLAS danadgaris erT-erTi qvedeteqtoris, 
yofaqcevisa da stabilurobis analizi deteqtoris  kontrolis sistemis 
monacemebis gamoyenebiT.  

 
tail adronul kalorimetrze arsebuli deteqtoris kontrolis sistema saSualebas 
gvaZlevs mudmivi kontrolis qveS gvyavdes danadgaris 20000-ze meti mniSvnelovani 
parametri. aseTebis ricxvSi Sedian fotoeleqtronuli gamamravlebebis (feg) 
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maxasiaTeblebi, dabali da maRali kvebis Zabvevis stabiluroba, gaciebis sistemis 
parametrebi (temperaturebi deteqtoris sxvadasxa wertilebSi).  ganxorcielda  
fotoeleqtruli gamamravlebebis maRali Zabvebis kontroli da maTi regulireba 
deteqtoris kalibruli parametrebis stabilurobis SesanarCuneblad dabali 
Zabvebis wyaroebis maxasiaTeblebis kontrolis da maTi gaumjobesebis samuSaoebi 
iqna Catarebuli. Secvlili iqna tail kalorimetrze arsebuli, Zveli sistema 

dabali Zabvevis kvebis wyaroebisa (LVPS v.6) axali, gaumjobesebuli variantiT (LVPS 

v.7). aman gacilebiT gazarda deteqtoris stabiluri muSaoba da amasTan 
mniSvnelovnad Semcirda danadgaris eleqtronuli xmauris sidide. ganxorcielda 
gaciebis sistemis parametrebis kontroli. aq ZiriTadad mimdinareobs deteqtoris 
gaciebis saerTo sistemis parametrebisa da uSualod deteqtoris eleqtronikis 
sxvadasxva wertilebSi temperaturis monitoringi. gacivebis sitemis 12-ze met 

parametrs akontrolebs deteqtoris kontrolis sitema  (DCS). dayalibrebul iqna 
zogierTi temperaturuli sensori da zogierTi maTgani awyobil iqna  raTa 
gadayvanil yofiliyoswor (Sesworebul) mdgomareobaSi. dafiqsirebul iqna 60 
temperaturuli sensori. Secvlil iqna erT-erTi filtri. Semdgom gacivebis mTavari  
sistema muSaobda stabilurad. 

2.2 Catarebul iqna ATLAS eqsperimentis tail kalorimetris monacemTa xarisxis 

(vargisianobis) Seswavla-analizi cernSi xarisxis monitoringis seansebis 7.05.2015 ÷ 

4.06.2015 ganmavlobaSi. Ddidi adronuli kolaideris da saTanadod ATLAS danadgaris 
xelmeored gaSveba orwliani modernizaciis samuSaoebis Catarebis Semdeg 

ganxorcielda 2015 wlis 2 ivniss roca miRebul iqna 6.5 tev energiamde aCqarebuli 
protonebis nakadebi da moxda  maTi dajaxeba. Mmanamde danadgaris kosmosuri 
sxivebi ecemoda. Mmonacemebis Cawera xdeba garkveuli drois intervalebSi, 
romlebsac ewodeba “run” ebi anu monacemTa nakrebebi (ansambli), Semdeg xdeba am 
pirveladi Cawerili monacemebis analizi da Sefaseba, maTi Semdgomi 
damuSavebisaTvis da analizisaTvis vargisianobis dadgena. zemoTmoyvanili periodis 
ganmavlobaSi ganalizebul iqna kosmosuri sxivebis dacemis Sedegad dagrovili 
momacemTa 94 nakrebi da 13 tev energiaze proton-protonuli urTierTqmedebebis 
Sedegad miRebuli monacemebis 3 nakrebi. Ggamovlenil iqna tail kalorimetrSi 
zogierT modulSi (kerZod LBC02) calkeuli fotogamamravleblebis gaumarTavi 
muSaoba (kerZod LBC02 modulSi 42-e feg-i), moxda maTi maskireba- anu maT mier 
moxsnili signalebi damuSavebis procesSi ar iqna gaTvaliswinebuli. Ees garemoeba 
mTlianobaSi ar amaxinjebda Caweril informacias. Ggaanalizebul iqna agerTve 
tail kalorimetris lazeriT, fiqsirebuli muxtiT dasxivebis Sedegad miRebuli 
Sedegebi (monacmeTa 56 nakrebi) da agreTve e.w. “pedestalis” yalibruli Semowmeba 
romlis mizania tail kalorimetris eleqtronikis xmauris Seswavla. dasxivebis 
seansebis mizania Semowmdes tail kalorimetris modulebis Secvlili eleqtronikis 
muSaoba da misi vargisianoba kolaideris da ATLAS danadgaris gaSvebis Semdeg 
maRal energiaze – masaTa centris sistemaSi √s=13 tevze. 

2.3 aromatis Semcvleli neitraluri denebiT mimdinare top kvarkis iSviaTi daSla t 

→ qZ  iqna Sesawavlili Geqsperimentuli monacemebis analizis Sedegad, romelic 
miRebuli (dagrovili) iyo ATLAS eqsperimentSi 2012 wlis ganmavlobaSi masaTa 

centris sistemaSi √s= 8 tev energiisaTvis da Seesabameba 20.3 fb-1 integralur 
naTebas. Gganxilul iqna top-antitop kvarkebis (tt- ) wyviluri dabadebis topologia, 
rodesac yalibruli Z  bozonebi iSlebian leptonebad, xolo W bozonebi iSleba 
kvarkebad (u,d,s,b kvarkebis adronizaciis Sedegad viRebT adronul Wavlebs ( “jets”) ). 

anu ganxilul iqna t → qZ daSlis adronuli moda. realuri leptonebis Semcveli 
fonuri procesebi Sefasebul iqna generacia-simulaciis Sedegad miRebuli 
monacemebis gamoyenebiT. iseTi fonuri procesebis mcire wvlili romlebic Seicaven 
SemTxvevebs e.w. “cru” leptonebiT, Sefasebul iqna e.w. matriculi meTodis 
gamoyenebiT. top kvarkis iSviaTi daSla t → qZ damzerili ar iqna da dadebul iqna t 

→ qZ  daSlis fardobiT albaTobaze damzeris (mosalodneli) zeda zRvari 95% 

saimedoobis (ndobis) doნeze: Br(t → qZ) = 2.9x10-3 (2.7x10-3). 
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3) Teoriulad gamovikvlieT aromatis Semcvleli neitraluri denebiT 
inspirirebuli mZime kvarkebis iSviaTi daSlebi damatebiT ganzomilebian modelebSi. 
rogorc gviCvenebs Sesrulebuli analizi, fardobiTi albaTobebis gansxvaveba 
standartuli modelis farglebSi miRebul SefasebebTan SedarebiT mcirea 
(damokidebulia kompaqtifikaciis radiusze) da SeiZleba Seadgendes ramodenime 
procents. 

 

I. 2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  
proeqtis 

Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
4 

mravalnawilakovani 
korelaciebis Seswavla 
birTv-birTvul 
dajaxebebSi. 
sabunebismetyvelo 
mecniereba, fizika 
 
ρ−ω Serevis Seswavla 
konstituenturi 
kvarkuli modelis 
farglebSi 
 
fizika standartul 
models miRma. 
aromatis Semcvleli 
neitraluri denebi –
leptonebis iSviaTi 
daSlebis Teoriuli 
kvleva 

 
institutis 
kompiuteruli qseli 

fiz. maT. mecnierebaTa 
doqtori, profesori 
iuri TevzaZe 
 
 
 
 
T.babuciZe 
 
 
 
 
g.deviZe 
 
 
 
 
 
 
 
b. WilaZe 

l. abesalaSvili,       
l. axobaZe, l. CxaiZe,  
l. xarxelauri,        
T. jobava, g. ClaCiZe 
 
 
 
T.babuciZe, 
T.kopaleiSvili     
 
 
 
g.deviZe, a.liparteliani 
 
 
 
 
 
 
 

a.sidelnikovi, 
c.ioseliani, 
j.gegia  

   
gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli 

da praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 
1)  
I. birTv-birTvul dajaxebebSi intensiurad Seiswavleba SekumSuli birTvuli 
materiis ganivi gamodineba reaqciis sibrtyeSi (directed flow) da misi 
gadmodineba reaqciis sibrtyidan (elliptic flow). birTvuli materiis koleqtiuri 
bunebis gamokvleva SesaZlebelia rogorc meoradi nawilakebis koleqtiuri 
gamodinebiT, aseve erTi da imave tipis meorad nawilakebs Soris 
mravalnawilakovani azimutaluri korelaciebis (mak) SeswavliT, romelic 
iZleva informacias urTierTqmedebis procesis ganviTarebaze drosa da sivrceSi. 
gayofa SesaZlebelia rogorc siswrafisa da gamofrenis kuTxis mixedviT win 
da ukan wasul nawilakebad, aseve energiis garkveuli mniSvnelobebiT nel da 
swraf nawilakebad.  
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 Seswavlil iqna mravalnawilakovani azimutaluri korelaciebi 
eqsperimentulad birTv-birTvul da adron-birTvul dajaxebebSi erTi da 
imave tipis meoradi nawilakebisTvis (protonebi, pionebi) p-C (4.2 da 10 
gev/c/nukl), He-(Li,C)  (4.5 gev/c/nukl), p-Ta (10 gev/c/nukl). aRniSnuli 
eqsperimentuli masala miRebulia  q. dubnis birTvuli kvlevebis 
gaerTianebuli institutis (JINR) maRali energiebis laboratoriaSi filmuri 
deteqtoris (magnituri speqtrometrebi SКM-200-GIBS da propanis ormetriani 
buStovani kamera PPBC-500) saSualebiT. 
 
mravalnawilakovani azimutaluri korelaciebis Seswavlis erT-erTi 

saintereso meTodia C() korelaciis funqciis damokidebulebis dadgena 
urTierTqmedebis aris siswrafis fiqsirebuli mniSvnelobiT dayofil or 
naxevarsferoSi gamodinebuli nawilakebis ganivi impulsebis jamur 

veqtorebs Soris –kuTxisagan. e.w. „wina“ (yi < <y>) da „ukana“ (yi  <y>) 
naxevarsferoebSi gamosxivebuli erTidaimave tipis nawilakebisaTvis 

ganisazRvreba ganivi impulsebis jamuri veqtorebi QB =yi  <y> PI  da                                   

QF = yi <y> Pi, sadac yi aris i-uri nawilakis siswrafe, xolo <y> aris 

saSualo siswrafe. korelaciis funqcia agebulia Semdegnairad C() = 

dN/d(),  sadac  aris am or veqtors Soris kuTxe =arccos(QB  QF)(QBQF).                                    

miRebuli Sedegis raodenobrivi Sefasebis mizniT monacemebi aRiwereba  C() 

= 1+cos() funqciiT, sadac  asimetriis koeficientia.  korelaciis parametri 

ki ganisazRvrebaSemdegnairad =(C(0°)/ C(180°))=(1+)/(1-). 

 

C() korelaciis funqciis –kuTxisagan damokidebulebis Seswavlisas p-C  

(4.2 da 10 gev/c/nukl), He-(Li, C) (4.5 gev/c/nukl) da p-Ta (10 gev/c/nukl) dros erTi 
da imave tipis nawilakebs Soris (protonebi, pionebi), dadgenil iqna:   
protonebisaTvis aRniSnul dajaxebebSi damzeril iqna uaryofiTi korelacia 

(back- to-back) - C() izrdeba -erTad da maqsimaluria 1800-ze;               
 pionebisaTvis  yvela birTvul wyvilebSi damzeril iqna uaryofiTi 

korelacia (back-to-back) - C()izrdeba -erTad da maqsimaluria 1800-ze;    

  

Seswavlil iqna C() funqciis damokidebuleba -kuTxisagan (kuTxe wina 
(ukana) naxevarsferoSi gamosxivebuli TiToeuli nawilakis ganivi impulsis  
veqtorsa da QF (QB ) veqtors Soris. miRebul iqna izotropiuli ganawilebebi, 
rac damzerili azimutaluri korelaciebis dinamiuri warmoSobis 

maCvenebelia; aseve gamokvleul iqna -asimetriis koeficientis 
damokidebuleba AP-AT-damcemi-samizne birTvebis masuri ricxvebisagan da 

energiisagan:  protonebisaTvis damzerilia -is Semcireba AT–s da energiis 
zrdisas; pionebisaTvis ufro gamoikveTa birTvuli garemos roli (He-(Li, C)). 

Zogadad, daimzira -is Semcireba energiis zrdisas.           

 
samuSao ar aris dasrulebuli, mimdinareobs miRebuli eqsperimentuli Sedege-bis 
analizi, dagegmilia kvark gluonuri simuri modelis (QGSM) da ultrarelati-
visturi kvantur molekuluri dinamikuri modelis (UrQMDM) generatorebiT Sesaba-
misi urTierTqmedebebis modelireba miRebuli eqsperimentuli Sedegebis aRsawerad.  

 
samuSao jer ar aris dasrulebuli,  mzaddeba publikacia: 
“Study of Azimuthal Correlations Between Groups of Protons or Pions in p(C, Ta) and He(Li, C) 

Collisions at Momenta of (4.2, 4.5 and 10) AGeV/c per nucleon” 

II.Ddawyebulia AiAt-birTv-birTvul urTierTqmedebebSi xist da rbil 
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dajaxebebSi warmoqmnili protonebis da mezonebis saSualo kinematikuri 
maxasiaTeblebis SedarebiTi analizi. vikvlevT rogoria xisti procesebis 
(kumulatiuri protonebis) gavlena Tanmxlebi nawilakebis maxasiaTeblebis 
CamoyalibebaSi. Eeqsperimentul Sedegebs SevadarebT QGSM-kvark-gluonuri 
simuri modelis SedegebTan.  

eqsperimenti Catarda q.dubnis birTvuli kvlevebis gaerTianebuli institutis 
amaCqarebelze, PBC-500 propanis ormetriani buStovani kameris dasxivebis 
saSualebiT. 

samuSao ar aris dasrulebuli, mzaddeba publikacia: „Анализ Характеристик 

Частиц Образованных в Жёстких и Мягких Процессах из Ядро-Ядерных Соударении  при  

Релятивистких Энергиях „. 
 

2) relativistur kvarkul modelebSi ρ da ω veqtoruli mezonebi u  da  d 
aromatis kvarkebis da antikvarkebis sistemebis bmuli mdgomareobebia 

izospinebiT I=1 da I= 0, Sesabamisad.  kvarkebis masebis tolobisas am mezonebis 
masebic toli miiReba , radgan Zlieri urTirTqmedeba araa damokidebuli 
izospinis mniSvnelobaze . realurad  ki am mezonebis masebi mcired, magram 
gansxvavebulia               

 M 775.26 0.25   mevi,     M 782.65 0.12    mevi. (PDG.2014) .  

am faqtis erT-erTi axsna mdgomareobs imaSi, rom denis kvarkebis masebi 

gansxva-vebulia: PDG 2014 wlis monacemebiT maTi mniSvnelobebia  
0

0.7

u 0.5m 2.3   

mevi da  
0

0.5

d 0.3m 4.8   mevi. es iwvevs muxturi simetriis darRvevas Zlier 

urTierT¬qmedebaSi. Sedegad  ρ da ω mezonebi ar warmoadgenen izospinis 

sakuTar mniSvnelobebs da fizikuri ro mezoni SeiZleba Seicavdes   I=0 
mdgomareobis minarevs da piriqiT. amas ρ−ω Serevas uwodeben. 
denis kvarkebis masebis gansxvavebidan gamomdinare SesaZlebelia daSveba, rom 
relativistur  kvarkul modelebSic  u da d konstituenturi kvarkebis 
masebic gansxvavebulia. am daSvebiT vixilavT ro-omega Serevas solpiteris 
gantolebis farglebSi. 
Serevis gaTvaliswinebiT mezonebis  talRur funqciebs  sqematurad ase  

Caweren (H.B.O’Connel et.all. Rho-omega mixing, vector mesom dominance and the pion form-

factor.Progr.Nucl. Part.Phys.39(1997)201):    

    ρ mezonisaTvis  0 0

I I     
   

 da ω mezonisaTvis  0

I I .     
 

aq ε aris Serevis koeficien¬ti, mcire kompleqsuri ricxvi. indeqsi „I“ 
miuTiTebs, rom aRniSnuli mdgomareobis  Sesabamisi talRuri funqciis 
sivrcul da izospinur  nawils aqvs struqtura    

                        
0
I

I u u dd
M M

Ι

1
(p) uu (p) dd .

2




     

  

r r
m  

cnobilia   qq  bmuli sistemebis, mezonebis, aRweris warmatebebi 

relativis¬tu¬ri kvarkuli modelebis farglebSi solpiteris gantolebis 

gamoyenebiT.  aseT modelebSi konstituenturi u da d kvarkebis masebi tolebia 

da modelis parametrebia 250 -380 mevis farglebSi. qq  bmuli sistemebis 

Seswavlisas kvarkebis gansxvavebuli masebiT  solpite¬ris gantolebaSi 
viTvaliswineb¬diT konfainmen¬tis potencials oscilatoru¬li saxiT.  misi 
para¬metrebis dasadgenad viyenebdiT Cvens mier da sxva avto¬rebis mier 

mezonebis speqtris aRweris kargi Sedegebis Sesabamis parametrs  0r -s 
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pirobidan  c 0V r 0  daesaa are არე
0 0.75fm r 1.fm  .  potencialis spinuri 

struqtura aviReT   0 0

1 2 1 21- I Ix x   saxiT,  x  woniT 4-veqto¬ris meoTxe 

kompo¬nentebis namravlis da  woniT skalaris saxiT. Cveni mizani iyo  

fizikuri  0 da mezonebis cnobili masebis saSualebiT gamogvekvlia  

konstitu¬enturi kvarkebis masebis  rogori mniSvnelobebi, maT Soris 

rogori sxvaoba mogvce¬mda azrian masas     mezonebisaTvis  da rogori 

iqneboda ε  Serevis koeficientis realuri nawilismniSvneloba.  
Serevis gareSe, mxolod kvarkebis masebis gansxvavebiT, Cven miviReT 
masebisaTvis           

                   
I I uu dd

1
M M M M

2
       ,  

cxadia aq masebi tolia,  e.i. gansxvavebuli masebis mqone u da d kvarkebiT 
Sedgenili sistemebis masebis saSualo. Serevis gaTvaliswinebiT ki  

                            
I

I

re udM M ,
 
 

   m
   

სადაც ud uu dd
M M     .   

daTvlebis dros viRebdiT d kvarkis masisaTvis 320 mevs da 380 mevs da u 
kvarkis masas vcvlidiT da Semdeg varCevdiT  maT sxvaobas moTxovniT, rom  

migveRo      ±ρ
M =775 mevi. aseTi Sedegi miviReT kvarkebis masebis sxvaobisas 70 

- 130 mevi. Sedegebi moyvanilia cxrilSi x  da 0r  parametrebis miTiTebiT. 

 

dm  
u

m  ±ρ
M  

re  x  0r  

320. 220 775 0.0160 0.3 0.9 

320 250 775 0.0240 0.4 0.8 

380 250 775 0.0118 0.3 0.8 

380 300 775. 0.0220 0.4 0.75 

380 280 775 0.0192 0.4 1. 
mezonebis  sxva maxasiaTeblebis(mag.  veqtoruli mezonebis leptonuri 
daSlebis) daTvliT, SesaZlebeli iqneba ufro zusti Sefasebebis gakeTeba 
konstituenturi kvarkebs masebis Sesaxeb. 
 

3) Teoriulad gamovikvlieT aromatis Semcvleli neitraluri denebiT 
inspirirebuli leptonebis iSviaTi daSlebi damatebiT ganzomilebian 
modelebSi. rogorc gviCvenebs Sesrulebuli analizi, ar xdeba fardobiTi 
albaTobebis gazrda standartuli modelis (damatebuli marjvena 
neitrino(ebi)) farglebSi miRebul SefasebebTan SedarebiT, magram Tu 
gaviTvaliswinebT mini Savi xvrelebis wvlils aromatis cvlilebaSi 
leptonebisaTvis, vRebulobT iSviaTi procesebis albaTobebis mniSvnelovan 
zrdas. 
 
4) 2015 wels institutSi Catarda institutis daarsebidan 35 wlisTavisadmi 
miZRvnili saerTaSoriso konferencia. specialurad am konfereciisaTvis 
informaciuli jgufis mier momzadda veb gverdi (hepi-35.tsu.ge) romlis 
saSualebiT xdeboda monawileTa registracia, Tanxmdeboda moxsenebebis 
saTaurebi, xangrZlivoba da sxva.   
wlis ganmavlobaSi xorcieldeboda internetiT uzrunvelyofis da ukabelo 
internetis momsaxurebis samuSaoebi. saWiroebis SemTxvevaSi operaciuli 
sistemebis da antivirusuli programebis ganaxleba an xelaxali instalacia.  
dazianebuli personaluri kompiuterebis SekeTeba arsebuli marag nawilebis 

http://www.hepi-35.tsu.ge/
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saSualebiT.  
mzaddeba institutis axali veb gverdi, romelSic informaciis Seyvana 
gacilebiT gaadvilebulia da amitom veb gverdis Semcveli informaciis 
ganaxleba da axlis damateba metad moxerxebuli iqneba. 

 

 

 
 

I. 3. saxelmwifo grantiT (rusTavelis fondi) dafinansebული  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasaxe-

leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

 
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 

 
 

 
 

dasaxeleba: 
„eleqtruli 
dipoluri 
momentis (edm) 
kvlevebi 
iulixSi“  
mimarTuleba: 
„elementaruli 
nawilakebis 
fizika“ 

 

 

 
’’kvanturi 
qromodinamika 
maRal da dabal 
energiebze’’. 
fundamentaluri 
kvlevebisaTvis 
saxelmwifo 
samecniero granti 

№ 11/24 

 
Aaxali fizikis 
efeqtebis 
Seswavla aSnd-Ti 
inspirirebul 
procesebSi LHC 

ATLAS 
eqsperimentSi 

SoTa rusTavelis 
erovnuli 
samecniero fondi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ssip SoTa 
rusTavelis 
erovnuli 
samecniero fondi 
 
 
 
 
 
 
ssip SoTa 
rusTavelis 
erovnuli 
samecniero fondi 
(granti 13/44) 

andro kaWarava 
fiz.-maT. 
mecnierebaTa 
doqtori, 

COSY/ANKE 
eqsperimentis 
spikeri    
TanaxelmZRvaneli
: nodar lomiZe,  
fiz.-maT. 
mecnierebaTa 
doqtori 
 
 

Aაnzor 
 xelaSvili 
 
 
 
 
 
 
 
Aakaki 
liparteliani 

m.nioraZe 
g.maWaraSvili 
m.tabiZe 
d.WilaZe 
d.mWedliSvili 
z.baRdasariani 

 

 

 

 

 

 

 
anzor xelaSvili,  
Teimuraz 
nadareiSvili, 
zaqaria 
merebaSvili 
 
 
 
 
jemal xubua 
gela deviZe 
Tamar jobava 
maia mosiZe 
irina xuciSvili 
arCil 
durgliSvili 

dasrulebuli proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 
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(qarTul enaze) 

1) proeqti miznad isaxavda damuxtuli nawilakebisa da msubuqi birTvebis 
eleqtruli dipoluri momentis COSY amaCqarebelze Ziebis SesaZleblobis 
Seswavlas. dafinansebis 3 wlis ganmavlobaSi miRebuli iqna Semdegi 
praqtikuli mniSvnelobis Sedegebi: 

1. SemuSavebulia ZiriTadis winmswrebi eqsperimentis koncefcia da wardgenilia 

COSY programebis mrCevelTa sabWoze,   

2. Catarebulia eqsperimenti EDDA da ANKE speqtrometrebis polarimetriis 
gamoyenebiT. SemuSavebulia spin-trekingis programa da Semowmebulia misi 
adeqvaturoba im SemTxvevisaTvis, rodesac spinuri moZraobis SeSfoTeba 
xdeba radiosixSiruli solenoidiT,  

3.  Catarebuli eqsperimentuli kvlevis Sedegad:  SemuSavebulia 
gaumjobesebuli trigeris sqema,  miRebulia ganieri horizontaluri 
profilis mqone nakadi, Seswavlilia nakadis qromatuloba,  

4. mimdinareobda deitronebis nakadis permanentuli polarimetriis sxvadasxva 
SesaZleblobebis Seswavla, ganixileboda deitronebis naxSirbadis samizneze 
drekadi gabnevis Sedegze dayrdnobiT miRebuli nakadis polarimetriis 
sizusteebi, Seswavlilia, agreTve, polarimetriis SesaZlo sistematuri 
cdomilebebis wyaroebi da maTi koreqtuli gaTvaliswinebis gzebi, 

5. Catarebul eqsperimentSi miRweulia spinuri regulatoris gazomvis sizuste 

10-10, rac Seesabameba deitronis edm-is statistikur cdomilebas 23105 d , 

SemuSavebuli iqna spinuri regulatoris eqsperimentuli gansazRvris axali meTodi 
damagrovebeli rgolisaTvis. eqsperimenti Catarebuli iqna  970 MeV/C impulsis 
mqone deitronebis nakadis gamoyenebiT. 2.6 wm intervalSi spinuri ragulatoris 

gazomvis  sizustem Seadgina (1-3)10-8 , xolo 100 wm intervalSi -1∙ 10-10, rac 

Seesabameba deitronis edm-is gazomvis statistikur cdomilebas 5∙ 10-29 e∙cm. meTodi 
warmoadgens axal preceziul instruments amaCqareblis fizikisaTvis. proeqtis 
ganxorcielebisas miRebuli Sedegebi gamoqveynebulia 2 samecniero statiaSi:    

1. P. Benati et.al. “Synchrotron oscillation effects on an rf-solenoid spin resonance”, Phys. Rev. ST 

Accel.   Beams 15, 124202 (2012) 

2. Z. Bagdasarian et al. “Measuring the polarization of a rapidly precessing deuteron beam”, Phys. Rev. 

ST Accel. Beams 17, 052803 (2014). 

 

2) samuSao dasrulebulia. miRebulia Sedegebi Semdeg periodSi 26.03.2012-
25.03.2015:  

1.sferul koordinatebSi laplasis operatorSi cvladebis gancalebis 
proceduris koreqtulad Catarebis Sedegad, miviReT damatebiTi 
deltasmagvari singularoba, romlis gamoricxva zRudavs talRur funqcias 
saTaveSi da  ramac saSualeba mogvca  Segveswavla Sredingeris radialuri 
gantolebis statusi anu dagvedgina Tu ra pirobebSi aris Sredingeris 
radialuri gantoleba Sredingeris sruli samganzomilebiani gantolebis 
ekvivalenturi.  
2.sferul koordinatebSi laplasis operatorSi cvladebis gancalebis 
proceduris koreqtulad Catarebis Sedegad, miviReT damatebiTi 
deltasmagvari singularoba, romlis gamoricxva zRudavs talRur funqcias 
saTaveSi da  ramac saSualeba mogvca  Segveswavla Sredingeris radialuri 
gantolebis statusi anu dagvedgina Tu ra pirobebSi aris Sredingeris 
radialuri gantoleba Sredingeris sruli samganzomilebiani gantolebis 
ekvivalenturi.  
3.Sredingeris gantolebaSi, saTaveSi manZilis kvadratis ukuproporciuli 
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yofaqcevis potencialebisaTvis CavatareT TviTSeuRlebis operacia da 
davadgineT bmuli mdgomareobebis sxvadasxva Ffizikuri sidideebis 
damokidebuleba TviTSeuRlebuli gafarToebis parametrze.MmiRebulia axali 
Sedegebi savalento eleqtronis modelSi. Seswavlilia axali e.w. ‘’hidrino’’ 
mdgomareobebi.  
4.daviTvlilia diferencialuri kveTebi mZime kvarkebis wyvilebis da 
asocirebuli msubuqi nakadis fotodabadebisaTvis polarizebul da 
arapolarizebul SemTxvevaSi. Cveni daTvlis meTodi warmoadgens iseTi 
analitikuri da ricxobrivi algoriTmebis erTobliobas, romelic 
saSualebas iZleva sxvadasxva zRvruli yofaqcevis gaTvaliswinebisa sruli 
da diferencialuri kveTebisaTvis, Sesabamisi kinematikuri SezRudvebis 
modebisa da eqsperimentebze dakvirvebadi sxvadasxva sidideebis ricxobrivi 
mniSvnelobebis miRebisa. am Sromis Sedegebi mniSvnelovania e.w. “kompasis”  
kolaboraciis muSaobisaTvis da SesaZloa aseve axlo momavalSi didi 
hadronul-eleqtronuli kolaideris eqsperimentisaTvis cernSi.  
5.nuklonebis skirmul modelSi ganxilulia kvarkuli Tavisuflebis 
xarisxebi da Catarebulia inkluziuri procesebis mixedviT nuklonis 
spinisTvis eqsperimentulad miRebuli jamTa wesis analizi skirmis 
warmodgenebiT. miRebulia, rom kiralurad simetriul skirmis modelSi 
gvaqvs Tanxmoba jamTa wesTan.  
6.naCvenebia, rom saTaveSi manZilis kvadratis ukuproporciuli mizidvis 
tipis potencialebisaTvis Sredingeris gantolebaSi centrze ar “dacemis” 
areSi aucilebelia e.w. damatebiTi amonaxsnebis SenarCuneba parametrebis 
garkveul intervalSi da amitom saWiroa TviTSeuRlebuli gafarToebis 
operaciis Catareba gafantvis amocanebSi. aseve naCvenebia, rom fizikuri 
sidideebi energia, gafantvis sigrZe, efeqturi gafantvis radiusi, gafantvis 
ganivkveTi damokidebulia TviTSeuRlebis parametrze da amitom fizikuri 
suraTi gansxvavebulia Cveulebrivi kvanturi meqanikisagan. kerZod, naCvenebia, 
rom   parametris Semotanas SeuZlia potencialis bunebis Secvla. aseve 
savalento eleqtronis modelSi gafantvis amocanaSi modificirebulia 
rezerfordis formula.  
7.singularuli potencialebisaTvis ganzogadebulia hipervirialuri da 
feinman –helmanis Teoremebi. ganxilulia uzogadesi saxis meore rigis 
diferencialuri gantoleba, romelic moicavs fizikurad saintereso yvela 
SemTxvevas da rogorc magaliTi singularuli potencialebisaTvis 
Sredingeris da ornawilakovani klein-gordonis gantolebisaTvis miRebulia 
axali Tanafardobani. gaanalizebulia maTi gansxvavebebi regularuli 
potencialebis SemTxvevisagan.  
8. Seswavlilia nuklonis struqturuli funqciebi skirmis modelSi, 
romelSic nukloni warmoidgineba rogorc kiraluri solitoni. vixilavT 
modelis winaswarmetyvelebas gotfridis jamTa wesisaTvis eleqtron-
nuklonis dajaxebidan. dabal skalaze Sedareba gviCvenebs, rom modeli 
xsnis empiriuli struqturuli funqciebis mTavar Taviseburebebs. 
gansakuTrebiT sinaTlis konusze agebuli talRuri funqciebiT. 
9.singularuli oscilatorisaTvis Sredingeris gantolebaSi miRebulia 
sakuTari mniSvnelobebis gantoleba da dadgenilia energiis damokidebuleba 
TviTSeuRlebis gafarToebis parametrze. naCvenebia, rom TviTSeuRlebuli 
gafarToeba arRvevs oscilatoruli potencialisaTvis Cveulebriv kvantur 
meqanikaSi kargad cnobili energetikuli doneebis eqvidistanciurobis 
Tvisebas.zogadad Semotanilia kvanturi defeqtis cneba da erTi funqciis 
saxiT Cawerilia amocanis talRuri funqcia.  
10.Catarebulia TviTSeuRlebuli gafarToebis procedura    erT da 
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ornawilakovani klein-gordonis gantolebebSi. miRebulia sakuTari 
mniSvnelobebis gantoleba da Seswavlilia am gantolebis analizurad 
amoxsnadi SemTxvevebi. ganxilulia am SemTxvevebSi miRebuli formulebis 
ararelativisturi zRvrebi. naCvenebia, rom TviTSeuRlebuli gafarToebis 
parametris kidura wertilebis Sesamabamisi mdgomareobebi orTogonalurni 
ar arian da saWiroa axali kvanturi ricxvis ‘’peculiarity’’ Semotana, xolo am 
parametris sxva mniSvnelobebisaTvis Sesabamisi mdgomareobebi 
orTogonaluria da SeiZleba daisvas maT Soris gadasvlebis eqsperimentze 
povnis sakiTxi.  
11.miRebulia analizuri Sedegebi erT-maryuJiani xuT-wertilovan masur 
zedapirze arsebuli amplitudebis warmosadgenad rogorc SeSfoTebis 

Teoriis mwkrivebi )( 2O  rigamde ganzomilebiani regularizaciis   

parametris mimarT. es erT-maryuJiani matriculi elementebi aseve SeiZleba 
gamoyenebul iqnas Sesabamisi kveTebis gansasazRvravad mZime kvarkebis 
fotodabadebisaTvis da foton-fotonuri reaqciebisaTvis.  
12damuSavebulia nuklonis struqturuli funqciebis gamoTvlis formalizmi 
nuklonis, rogorc kiraluri solitonis ganxilvis SemTxvevaSi. cnobilia, 
rom  struqturuli funqciebi ganixileba rogorc kvarkebisgan Sedgenili 
nukloniT, aseve nukloniT, romelic warmoadgens kiralur solitons. es 
suraTi gansakuTrebiT gamokveTilia nambusa da iona lazinios modelSi, 
romelic  warmoadgens kvanturi qromodinamikis efeqtur Teorias.  rac 
Seexeba T-kent ganawilebis funqciebs, aq ufro saintereso situaciia iCens 
Tavs. saxeldobr, kiraluri simetriis darRvevis gamo kiralurad kenti 
ganawileba tolfasi xdeba T-kenti ganawilebisa drois arekvlis mimarT 
invariantobis darRvevis gareSe.  
13.Sejamda singularuli potencialebis Taviseburebebi  
ararelalativisturi bmuli da gafantvis amocanebisaTvis.naCvenebia, rom 
fizikuri sidideebi energia, gafantvis kveTa, gafantvis sigrZe da a.S. 
damokidebulia TviTSeuRlebuli gafarToebis parametrze. Seswavlilia Tu 
rogor unda mivceT swori fizikuri interpretacia miRebul Sedegebs. 
Catarebulia TviTSeulebuli gafarToebis procedura erT da ornawilakovan 
klein-gordonis gantolebebSi saTaveSi kulonuri yofaqcevis singularuli 
potencialebis 
(2015 wels miRebulia am CamonaTvalis bolo sami-11,12,13-e Sedegi). 

 

3) am etapze miRebulia Semdegi Sedegebi: 
aromatis Semcvleli neitraluri denebiT mimdinare top kvarkis iSviaTi 
daSla t → qZ  Seswavlil iqna Geqsperimentuli monacemebis analizis Sedegad, 
romelic miRebuli (dagrovili) iyo ATLAS eqsperimentSi 2012 wlis 

ganmavlobaSi masaTa centris sistemaSi √s= 8 tev energiisaTvis da Seesabameba 
20.3 fb-1 integralur naTebas.  
G  ganxilul iqna top-antitop kvarkebis (tt- ) wyviluri dabadebis 
topologia, rodesac yalibruli Z  bozonebi iSlebian leptonebad, xolo  
W bozonebi iSleba kvarkebad (u,d,s,b kvarkebis adronizaciis Sedegad viRebT 
adronul Wavlebs ( “jets”) ) anu ganxilul iqna t → qZ daSlis adronuli moda: 

tt-       ZqWb   l+l- j,jjb , (l=e, μ ; q=u) 
 amrigad  procesis signaturaa: ori izolirebuli leptoni 
(eleqtronebi, an mionebi), romlebic gamoyofili (gancalkavebuli) arian sxva 
obieqtebidan R>0.4 –iT, sul cota 4 Wavli, romelTagan erTi mainc b-  Wavlia. 
monacemTa analizi Catarda SerCevis kinematikuri kriteriumebis 
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Tanmimdevrulad dadebis meTodis  saSualebiT. SemuSavevul iqna 
SemTxvevebis arCevis winaswari  da sabollo SerCevis kriteriumebi rogorc 
eqsperimentuli, ise dagenerirebuli monacemebisaTvis. miRebul iqna fonuri 
procesebis mosalodneli SemTxvevebis raodenoba, arCeuli eqsperimentuli 
SemTxvevebis raodenoba da signalis efeqturoba saboloo SerCevis 
kriteriumebis gamoyenebiT. signalis SemTxvevebis ricxvi normirebulia t→qZ 

daSlis 1% fardobiT albaTobaze. ZiriTadi (dominanturi) fonuri 

procesiსDZ+jets dabadebა Sefasebul იქნა monte-karlo  simulaciis Sedegad 
miRebuli monacemebis gamoyenebiT. Z+jets procesis normirebisaTvis SerCeul 
iqna Semdegi strategia: Z+jets  fonis monacemebi dayofili iyo or qve-
krebulad: Z+LF (Z+msubuqi aromatis (u,d,s,kvarkebi) mqone kvarkebidan 
wamosuli Wavlebi) da Z+HF (Z+mZime aromatis ( b kvarkebi) mqone kvarkebidan 
wamosuli Wavlebi). am ori qve-ansamblisaTvis SerCeul iqna e.w. “sakontrolo 
areebi”. Aam areebisaTvis ganmartebuli gantolebaTa sistemidan miRebul iqna 
normirebis koeficientebi (faqtorebi) : x =0.78 ±0.11, y=1.32±0.21 

     Sedegebma gviCvena, rom Alpgen monte-karlo programa –generatoriT 
miRebuli (dagenerirebuli) Z+jets fonisaTvis aRdgenili Z bozonis ganivi 
impulsiT ganawileba gansxvavdeba eqsperimentuli monacemebidan miRebuli 
ganawilebisagan. am gansxvavebis Sesasworeblad (koreqtirebisaTvis) 
Sesworebis koeficientebi (faqtorebi) iqna miRebuli Z bozonebis ganivi 
impulsebiT ganawilebis yvela intervalisaTvis (bijisaTvis) im areSi sadac 
aris 2 Wavli da  maT Soris arc erTi  b –tagirebuli Wavli ar aris.  
    iseTi fonuri procesebis wvlili romlebic Seicaven SemTxvevebs e.w. 
“cru” leptonebiT, Sefasebul iqna e.w. matriculi meTodis gamoyenebiT.  

    Seswavlil iqna yvela SesaZlo sistematiuri ganuzRvrelobis 
warmoSobis wyaro da misi gavlena saboloo Sedegebze. Yyoveli 
sistematiuli ganuzRvrelobis  yvela fonuri procesis da signalis 
SemTxvevebis raodenobaze (ricxvze) fardobiTi gavlena SemTxvevaTa 
saboloo SerCevis Semdeg gamoTvlil iqna “buTstreifis” meTodis 
gamoyenebiT. 

I. 4. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 

dasaxeleba: 
„eleqtruli 
dipoluri 
momentis Zieba 
COSY 
amaCqarebelze“  
 
mimarTuleba: 
„elementaruli 
nawilakebis 
fizika“ 

 
 

Nnuklon-
nuklonuri 

drekadi gabnevis 
Seswavla 

polarizaciul 
eqsperimentebSi 

SoTa rusTavelis 
erovnuli 
samecniero fondi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ssip SoTa 
rusTavelis 
erovnuli 
samecniero fondi 
 
 

andro kaWarava 
fiz.-maT. 
mecnierebaTa 
doqtori, 

COSY/ANKE 
eqsperimentis 
spikeri    
TanaxelmZRvaneli
: nodar lomiZe,  
fiz.-maT. 
mecnierebaTa 
doqtori 

 
Mmirian tabiZe, 

Mmixeil nioraZe 
 
 
 
 

m. nioraZe 
g. maWaraSvili 
m. tabiZe 
d. mWedliSvili 
z. baRdasariani 
l. kankaZe 

 

 

 

 

 

 
z.baRdasariani, 
a.kaWarava, 
d.mWedliSvili, 
n.lomiZe, 
g.maWaraSvili, 
d.WilaZe 
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3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 

 

iulixis COSY 

amaCqarebelze 
 
 
mravalnawilakovan
i azimutaluri 
korelaciebisa da 
Wavlebis Caqrobis 
efeqtebis Seswavla 
birTv-birTvul 
dajaxebebSi. 

DI/38/6-200/13 
sabunebismetyvelo 
mecniereba, fizika 
 

 
axali Taobis 
ECAL-
eleqtromagnitur
i kalorimetris 
Seqmna JPARC-is 
COMET 
eqsperimentisaTvi
s DI/32/6-200/14 

 
sabunebismetyvelo 
mecniereba, fizika 
 
 
standartul 
models miRma 
fizikis Seswavla 

ATLAS 
eqsperimentis 
modernizaciis 

(RUN2) etapze 

 
 
 
 
 
ssip SoTa 
rusTavelis 
erovnuli 
samecniero fondi 
 
 
 
 
 
 
 
 
ssip SoTa 
rusTavelis 
erovnuli 
samecniero fondi 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
ssip SoTa 
rusTavelis 
erovnuli 
samecniero fondi 
(granti DI/20/6-

200/14) 
 

 
 
 
 
guram ClaCiZe 
fiz. maT mecn. 
doqtori 

(Fermilab, USA ).    
 
lali xarxelauri 
fiz. maT mecn. kand 
 
 
 
 
 
Pproeqtis 
xelmZRvaneli 
z.wamalaiZe, 
fiz.maT.mecn. 
kandidati JINR 

Dubna 
i.TevzaZe 
fiz.maT.mecn. 
doqtori 
(TanaxelmZRvanel
i) 
 
 
irakli minaSvili 
 

 

 

 
i. TevzaZe, l. 
CxaiZe, l. axobaZe, 
l. abesalaSvili, 
T. toriaSvili, n. 
wverava, a. mJavia 
 
 
 
 
 
 
 
 
z.wamalaiZe, 
i.TevzaZe, 
i.baRaTuria, 
i.trekovi, 
b.WilaZe, 
i.minaSvili, 

a.xvedeliZe,s.gogი
liZe 

 

 

 

 
jemal xubua 
gela deviZe 
Tamar jobava 
maia mosiZe 
arCil 
durgliSvili 
Tamar 
zaqareiSvili 

gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

1)SemuSavebulia da COSY amaCqareblis programul mrCevelTa sabWoze wardgenilia 
winmswrebi eqsperimentis koncefcia. igi iTvaliswinebs axali tipis polarimetris 
Seqmnas, romlis maxasiaTeblebi Seesabameba dagegmili eqsperimentis moTxovnebs. 

2) 
nuklon-nuklonuri drekadi gabnevis Tema, romelic SemuSavebuli da SeTavazebuli 
iyo Tbilisis jgufis mier, sruldeba saerTaSoriso ANKE TanamSromlobis 
farglebSi iulixis COSY sinxrotronze ANKE magnituri speqtrometris 
saSualebiT. Eeqsperimentebi Catarda ramdenime etapad 
polarizebuli/arapolarizebuli protonis/deitronis nakadis gamoyenebiT 
sxvadasxva energiebze. samiznes warmoadgenda aseve polarizebuli 
/arapolarizebuli protoni/deitroni. Kkvlevebis finalur (saangariSo) fazaSi ori 
tipis eqsperimentebi iqna Catarebuli ujredovani samiznis gamoyenebiT, ramac 
uzrunvelyo eqperimentebis maRali naTeba:  

a) pirvel etapze eqsperimenetebi Catarda 726 mev energiis veqtoeulad 
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polarizebuli deitronis nakadis gamoyenebiT, roca ujredovani samizne  
Sevsebuli iyo   polarizebuli  wyalbadis gaziT. Nnakadis polarizaciis 

xarisxi Seadgenda 60%, xolo samiznisa 50%. d(pol)p{pp}sn  gadamuxtvis 
reaqciaSi ori Cqari protonis identifikacia xeboda ANKE speqtrometris 
wina mxaris deteqtorebis sistemis saSualebiT. eqsperimentebSi gazomil iqna 
veqtoruli da tenzoruli analizirebis unarebi. gazomvebi karg 
TanxvedraSia mcire aRgznebis Epp energiaze impulsur miaxloebaSi 
Sesrulebul daTvlebTan, sadac dominirebs 1S0 mdgomareoba, rac miuTiTebs, 
rom paricilur-talRuri analizidan miRebuli np amplitudebi koreqtulia. 

meore etapze eqsperiemenetbi Catarda 600 mev energiis arapolarizebuli protonebis 
nakadis gamoyenebiT, roca ujredovani samizne Sevsebuli iyo   polarizebuli  

deitronebis gaziT. deitronze gadamuxtvis reaqciaSi pd(pol)n{pp}s miRebuli ori 
neli protonis deteqtireba xdeboda marjvena an marcxena silikonuri stripuli 
deteqtoris (STT) saSualebiT. roca orive protoni erT deteqtorSi xvdeba, 
deitronze gadacemuli impulsi q  > 160 mev/c, xolo 2 protonis aRgznebis energiaze 
dadebuli iyo piroba Epp < 3 mev. eqsperimentebSi gazomil iqna veqtoruli Ay da 
tenzoruli Ayy analizirebis unarebi, romelic karg TanxvedraSi aRmoCnda np 

gabnevis amplitudis gamoyenebiT impulsur miaxloebaSi  miRebul SAID 

gamoTvlebTan, aseve adre gazomili d(pol)p{pp}sn reaqciis igive polarizaciul 
maxasaiaTeblebTan, romelic miRebuli iyo 1200 mev energiis deitronebis nakadSi. 

3)  
I. p-C  (4.2 da 10) gev/c/nukl, He-Li (4.5 gev/c/nukl), He-C (4.5 gev/c/nukl) da p-Ta (10 

gev/c/nukl) urTierTqmedebebSi protonebisa da pionebisTvis mimarTuli ganivi 
gamodinebis (mgg) efeqtebi Seswavlil iqna p. danieleviCisa da g. oduniecis 
ganivi impulsebis meTodiT rogorc eqsperimentulad, aseve Teoriulad (UrQMD–
iT modelirebuli SemTxvevebi) da Catarda SedarebiTi analizi. 
mimarTuli ganivi gamodinebisa (mgg) da elifsuri gamodinebis (eg) efeqtebi,  
Seswavlil iqna sadReisod arsebul yvelaze msubuq (p-C, He-(Li, C)) da yvelaze 
asimetriul (p-Ta) damjaxebel wyvilebSi.  dadginda gamodinebis F da a2 

parametrebis damokidebuleba  damjaxebeli birTvebis  AP-AT-sagan da energiisagan; 
miRebuli eqsperimentuli Sedegebi cdomilebis farglebSi kargad aRiwera 
UrQMD–iT: 
protonebisaTvis mimarTuli ganivi gamodinebis  F parametris sidide mcirdeba 
energiisa da damcemi samizne (AP-AT) birTvebis masuri ricxvis zrdasTan erTad; 
pionebisaTvis  ki damzeril iqna F parametris niSnis Secvla SedarebiT mZime (p-

Ta) damjaxebeli wyvilisTvis, xolo F sidide, protonebis msgavsad, aseve 
Semcirda energiisa da (AP-AT)-s gazrdisas:  

p-C (4.2 da 10 gev/c/nukl) – (129.26.2) mev/c da (90.2 4.6) mev/c   (prot. exp)  

                                          (126.1 3.0) mev/c da (90.8 1.4) mev/c   (prot. UrQMD)   

                                           (18.2 7.6) mev/c da (13.5 2.8) mev/c   (pion  exp)   

                      (21.2 7.6) mev/c da (15.2 1.9) mev/c   (pion, UrQMD)     

 He-Li (4.5 gev/c/nukl)- (83.6 8.9)mev/c (prot, epx) da (91.1 1.6) mev/c (prot, UrQMD)  

He-C (4.5 gev/c/nukl) - (86.2 9.0)mev/c (prot, epx) da (83.7 2.4) mev/c (prot, UrQMD) He-(Li, C) 

gaerTianebul masalaze:                                            

                                           (14.0  4.3) mev/c (pion, epx)  da  (14.2  1.8)mev/c (pion, UrQMD) 

p-Ta (10 gev/c/nukl) - (76.8 4.9)mev/c (prot, epx) da (81.8 1.9) mev/c (prot, UrQMD) 

                (-147  4.5) mev/c (pion, epx)  da (-14.4  2.6)mev/c (pion, UrQMD) 

gaizarda protonebis elifsuri gamodinebis |a2|  parametri, rogorc 
eqsperimentul, aseve UrQMDM modelirebul SemTxvevebSi, energiis zrdisas da 
TiTqmis ar Secvlila  (AP-AT) masuri ricxvebis Secvlisas (cdomilebis 
farglebSi): 

                               p-C (4.2 da 10 gev/c/nukl)  – -0.0510.017  da -0.071  0.009 ( exp)  

                                                          -0.0520.007  da -0.074  0.006 ( UrQMD)   
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He-Li (4.5 gev/c/nukl) –   -0.043 0.018 ( epx)  da -0.042 0.008 ( UrQMD) 

He-C  (4.5 gev/c/nukl) –    -0.052 0.019 ( epx) da -0.054 0.007 (UrQMD) 

p-Ta   (10  gev/c/nukl) –   -0.071 0.015 ( epx) da -0.071 0.006 (UrQMD) 

 

1. “Collective Phenomena in p(C, Ta) and He(Li, C) Collisions at Momenta of (4.2, 4.5 and 10) 

AGeV/c”, Egagzavnilia gamosaqveyneblad JurnalSi Eur. Phys. J. C 

 

I. relatiuri ionebis fizikaSi erT-erTi saintereso amocanaa kumulatiuri 
nawilakebis da kumulatiuri Wavlebis dabadebis meqanizmis Seswavla. 

SeviswavleT AiAt(p,d,He,C)(C,Ta)-birTv-birTvul dajaxebebSi (impulsebis 
intervalSi (2-10)AGeV/c) dabadebuli n-nawilakovani jet-kumulatiuri Wavlebisa 
da maTi Tanmxlebi nawilakebis saSualo kinematikuri maxasiaTeblebi (skm). 
Aanalizma aCvena, rom: 

1. pcum –kumulatiuri protonebi agznebuli samizne birTvidan 
gamofrindebian meoradi urTierTqmedebis gareSe; 

2. n-nawilakovani jet- Wavlebis formireba xdeba samizne birTvis gareT; 

3. CTa-naxSirbad-tantalis dajaxebebSi (4.2AGeV/c) dabadebuli 
protonebisaTvis adgili aqvs Wavlebis Caqrobis (Sesustebis) efeqts- 
effect of jet quenching-rac gamovlindeba dabadebuli nawilakebis 
(protonebis) impulsuri speqtris SerbilebaSi da kuTxuri speqtris 
gafarToebaSi. 

4. pcum –kumulatiuri protonebis raodenobis zrda urTierTqmedebaSi 
iwvevs Tanmxlebi nawilakebis  mravlobiTobis zrdas. 

mzadaa publikacia- The Study of jet Quenching Effect in Nucleus-Nucleus Interactions. 

L.N.Abesalashvili, L.T.Akhobadze, V.R.Garsevanishvili, I.V.Tevzadze 

 

4) swrafi scintiliaciuri kristalebis maxasiaTeblebis Sesaswavli stendis Seqmna  
 

Tsu mefi aris saerTaSoriso TanamSromloba  COMET-Coherent Muon to Electron 

Transition-s wevri. Eeqsperimenti Catardeba iaponiaSi J-PARC (Japan Particles Research 

Complex)  protonul amaCqarebelze. TanamSromlobaSi gaerTianebulia 14 qveynis 30 
samecniero organizacia, 150 monawile aziidan, evropidan, amerikidan. COMET-is 
mizania leptonuri aromatis Senaxvis kanonis darRvevis eqsperimentuli aRmoCena 

e konversiaSi. CM-standartuli modelis nebismier gafarToebaSi (CM-is miRma) 
garkveuli albaTobiT SeiZleba adgili qondes CLFV-Charged Lepton Flavor Violation-s 
leptonuri aromatis Senaxvis kanonis darRvevas. Ees Zalian iSviaTi procesia, 
romlis dasakvirveblad saWiroa didi intensiobis mqone protonebis 
monoenergetikuli na - miuonebi da Semdeg eleqtronebi. 
 
COMET-is tipis  eqsperimentis erT-erTi ZiriTadi nawilia ECAL-eleqtromagnituri 

kalorimetri, romlis daniSnulebaa -e- konversiis Sedegad miRebuli 
eleqtronebis dafiqsireba da maTi energiis zusti gazomva.  ECAL-is ZiriTadi 
nawilia scintiliatorebi, romlebsac unda gaaCndeT swrafi scintiliaciis Tviseba 
da Suqis didi gamosavali.  
scintiliaciuri kristalebis  - Ccr Sesaswavlad  Seqmnilia mowyobiloba (stendi), 
romlis saSualebiTac SeiZleba SeviswavloT Ccr –is Tvisebebi- droiTi da 
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amplituduri maxasiaTeblebi da ESevamowmoT maTi erTgvarovneba. Ccr –is 
erTgvarovnebas vswavlobT sinaTlis diodis saSualebiT. sinaTlis diodi LED 
axdens radioaqtiuri wyaros imitacias.   LED-sinaTlis diodis saSualebiT 
SevamowmeT kristalis erTgvarovnebac. miviReT, rom kristali BGO ufro 
gamWvirvalea, vidre kristali NaI. A 
 
amis garda Seqmnilia mowyobiloba, romlis saSualebiTac xdeba kosmosuri 

sxivebidan  -miuonebis gamoyofa, romlebic ecemian Sesaswavl kristalebs –BGO, 

CsI, NaI, da C14H12.  
 
signalis vizualizaciisaTvis mowyobiloba dakavSirebulia osciloskofTan, 
romlis saSualebiTac SegviZlia gavzomoT scintiliatoridan miRebuli signalis 
(impulsis) maxasiaTeblebi. Aam mowyobilobis saSualebiT SeviswavleT kristalebis 
BGO, CsI da NaI (araorganuli kristalebi) da stilbenis C14H12 (organuli) 
maxasiaTeblebi. 
 
miRebuli winaswari Sedegebi moxsenebuli iqna COMET TanamSromlobis me-17 
samuSao Sekrebaze (vorqSopi), safrangeTi, parizi (7-11) seqtemberi. 
 
“Time and Amplitude Characteristics of Scintillation Cristals” –COMET International Collaboration  

Meeting, CM-17, September (7-11) LPNHE, Pariz,France. 

(https://indico.in2p3.fr/event/11720) 

 
 

I. strou milebis SerCeva eqsperiment COMET-is Straw Tracker-saTvis 
 
eqsperiment COMET-is erT-erTi mTavari nawilia Straw Tracker (strou trekeri) 

ECAL-eleqtromagnitur kalorimetrTan erTad.  Straw Tracker-is daniSnulebaa -e- -

konversiis Sedegad miRebuli eleqtronebis impulsis zusti gazomva da 
identifikacia. Ddanadgaris mTavari nawilia strou milebi, romlebic mzaddebian 
unikaluri zebgeriTi SeduRebis teqnologiiT (q.dubnis birTvuli kvlevebis 
gaerTianebul institutSi). 
gasuli wlis ganmavlobaSi COMET eqsperimentisTvis (romelic Catardeba J-PARK 

amaCqarebel kompleqsze, iaponiaSi) trekuli deteqtorisaTvis-Straw Trecker damzadda 
2700 strou mili aqedan deteqtorisTvis 2500 cali aucilebeli (da 200 rezervi, 
gauTvaliswinebeli SemTxvevebisaTvis). Kkvlevisa da damzadebis procesis dros 
SemuSavda testirebis axali meTodebi, gamovlinda susti da Zlieri mxareebi, 
romlebic aucileblad gaTvaliswinebuli iqneba eqsperimentis momdevno etapze 
(Phase–2-saTvis). 
damzadebuli 2700 mili iaponiaSi gagzavnamde moTavsebuli iqna specialur 
Semnaxvel sacavSi, sadac xangrZlivi drois ganmavlobaSi maTze dakvirvebis da 
sistemuri gazomvebis Sedegad gaizoma gazis-Ar/C2H5 gaJonva-xdeba milidan gazis 
gaJonvis kontroli, es procedura erT-erTi mniSvnelovani etapia xarisxis 
kontrolisa  da eqsperimentis saimedobisaTvis. 
am droisTvis mimdinareobs intensiuri muSaoba trekuli deteqtoris modelirebaSi 
GEANT4-is da GSARFIELD gamoyenebiT, romelic momavalSic gagrZeldeba mTliani 
deteqtoris damontaJebamde. Ggasul 2015 wels dasrulda trekuli deteqtoris 
prototipis awyoba da testireba. agreTve momzadda KEK-Si samuSao baza 
eqsperimentis pirveli nawilis - Phase–1-isTvis gankuTvnili 5 modulis asawyobad, 
romelSic CamontaJdeba aluminis strou milebi. 

 

5) tail kalorimetris modernizaciis (gaumjobesebis) programis pirveli faza. 
iTvaliswinebs e.w. „demonstratoris“ (hibriduli yuTi) konstruirebas (Seqmnas) da 
ganviTarebas. gadawyvetili iqna   erTi hibriduli yuTis dayeneba tail 
kalorimetrSi 2014-2018 wlebSi. hibrideli yuTi warmoadgens danadgaris 

https://indico.in2p3.fr/event/11720
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modernizaciis meore fazisaTvis demonstrator yuTs, romelic aRWurvilia 
damatebiTi eleqtronikiT, raTa is Tavsebadi iyos arsebul sistemasTan. 
demonstratoris ganviTareba gulisxmobs (moicavs) deteqtorTan arsebuli da mis 
gareT mdebare axali eleqtronikis, da SesaZloa axali meqanikis Seqmnasa da 
ganviTarebas. 2015 wlis oqtomberSi Catarebul iqna danadgaris satesto dasxiveba  
50, 150 da 180 gevi energiis mqone eleqtronebis, pionebis da mionebis nakadebiT 
cernis SPS amaCqarebelze  raTa Semowmebul iqnas ukana frontis eleqtronikis 
gadawvetis 3 sxvadasxva varianti. dawyebulia satesto dasxivebis dros dagrovili 
monacemebis analizi. kerZod Seiswavleba tail kalorimetris centraluri barelis 

(kasris) modulis interyalibreba 180 gevi energiis mqone mionebis 900 gradusis 
kuTxiT dacemisas. am analizis mizania tail kalorimetris yoveli ujredisaTvis 

scintilatorebSi gamoyofili enetrgiis gamoTla (dE/dx). dE/dx erTi da igive unda 
iyos yovel ujredSi, Tu ar aris erTi da iogive, maSin inter-yalibrebis faqtorebi 
unda iyod dadgenili da gamoyenebuli. Seswavlil iqna fotogamaravleblebis 
gamoZaxili yoveli (TiToeuli) scintilatorisaTvis. aseve Seiswavleba 900 
gradusis kuTxiT  damcemi 180 gevi energiis mqone mionebis garCevisunarinobis da 

gamoZaxilis damokidebuleba  nakadis z koordinatze.  

i. 1.4.2.   top kvarkis aSnd–Ti gamowveuli iSviaTi daSlebis Zieba 2015–2017 wlebSi 
dagrovili ATLAS eqsperimentis monacemebze, rac saSualebas mogvcems wina 
eqsperimentebTan SedarebiT mniSvnelovnad gavaumjobesoT aSnd–Ti gamowveuli top 
kvarkis iSviaTi daSlebis mgrznobiarobis Sefaseba. 
aromatis Semcvleli neitraluri denebiT mimdinare top kvarkis iSviaTi daSlis t 

→ qZ  damzeris SesaZleblobis Seswavlis mizniT Ggeneracia-simulaciis Sedegad 
miRebuli monacemebis gamoyenebiT SemuSavebul iqnaOCamoWris kinematikuri 
kriteriumebis TandaTanobiT dadebis meTodi.. ganxilul iqna top-antitop kvarkebis 
(tt- ) wyviluri dabadebis topologia: 

tt-       ZqWb   l+l- j,l± νb , (l=e, μ ; q=c,u) 
  procesis signaturaa: sami izolirebuli leptoni ( eleqtronebi, an mionebi), 
nakluli ganivi energia Et

Miss
  (neitrinos arsebobiT ganpirobebuli) da ori Wavli. 

top-kvarkis FCNC daSlis signalis da fonebis analizisaTvis gamoyenebul 
iqna top-antitop kvarkebis (tt-) wyviluri dabadebis monte-karlo dagenerirebuli 
SemTxvevebi √s=13 tevi energiisaTvis (e.i roca protonebis  damjaxebeli TiToeuli 
nakadebis energia  aris 6.5 tevi). signalis generaciisaTvis  gamoiyeneba programa –
generatori PROTOS. 

signalis da fonuri procesebis dagenerirebuli (simulirebuli) monacemebis 
dasamuSaveblad da analizisaTvis gamoviyeneT ROOT- ze (ROOT aris programuli 
paketi, romelic gamoiyeneba nawilakTa fizikaSi eqsperimentul monacemebis 
analizisa da statistikuri damuSavebisaTvis) dafuZnebuli AnalysisTop paketi, 
romelic warmoadgens TopRootCore paketis versias Run-2 monacemebisaTvis. igi 
Seqmnilia ATLAS- is top kvarkis fizikis Semswavleli jgufisaTvis da gamoiyeneba 
rogoc eqsperimentuli  ise dagenerirebuli monacemebis analizisaTvis. AnalysisTop 

paketis saSualebiT SesaZlebelia obieqtebis arCeva (eleqtronebi, mionebi. Wavlebi, 
nakluli ganivi energia) da maTi yalibreba, SemTxvevebis sruli aRdgena 
(rekonstruqcia) da arCeva, CamoWris kinematikuri kriteriumebis Tanmimdevruli 
dadeba fonuri procesebis efeqturi CamoWrisaTvis, nebismieri kinematikuri 
cvladis mixedviT ganawilebebis miReba da sxva.  

Cveni analizisaTvis aucilebeli ZiriTadi  obieqtebis: leptonebis(  
eleqtronebis da mionebis), Wavlebis da nakluli ganivi energiis Et

Miss
   SerCevis 

kriteriumebis dadgenis da saTanadod maTi rekonstruqciis Semdeg SemuSavebul 
iqnaOCamoWris kinematikuri kriteriumebis TandaTanobiT dadebis meTodi signalis 
SemTxvevebis efeqturobis dadgenisa da fonuri procesebis Semcirebis (Sesustebis) 
mizniT. Aam SerCevis kriteriumebis  Tanmimdvruli dadebis Sedegad miRebuli iqna  
fonuri procesis mosalodneli SemTxveveebis ricxvebi (kerZod  ZW dabadebis 

procesiსaTvis) 
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4gv. 

anotaciebi qarTul enaze 

1) Seswavlilia (p,d,He,C)(C,Ta)-dajaxebebSi impulsebis intervalSi (2-10)10GeV/c 
warmoqmnili pcum-kumulatiuri protonebis dabadebis meqanizmi. naCvenebia, rom 
pcum-kumulatiuri protonebis dabadeba ZiriTadad ganpirobebulia mZime 
samizne birTvis nuklonebis simkvrivis fluqtuaciiT – “civi” modeli, magram 
garkveul rols TamaSobs damcemi nawilakis masa da energia. Eeqsperimentul 
monacemebs vadarebT QGSM-kvark-gluonuri  simuri modelis Sedegebs 
2) p-C  (4.2 da 10) AGeV/c, He-Li (4.5AGeV/c), He-C (4.5AGeV/c) da p-Ta (10AGeV/c) 
urTierTqmedebebSi protonebisa da pionebisTvis Seswavlilia da mimarTuli 
ganivi gamodinebis (directed flow) da pionebisaTvis elifsuri gamodinebis (elliptic 

flow) efeqtebi. Seswavlil iqna p. danieleviCisa da g. oduniecis ganivi 
impulsebis meTodiT (rogorc eqsperimentulad, aseve Teoriulad UrQMD- 
ultra relativisturi molekuluri modeliT) da Catarda SedarebiTi 
analizi. miRebuli eqsperimentuli Sedegebi cdomilebis farglbSi kargad 
aRiwereba UrQMD modeliT. 
3) anotacia statiis: Aanzor xelaSvili. ’’Unpolarised distributions with transverse 

momenta in the chiral quark-solution models: T-odd structure functions in the Skyrme-like solitonic 

NJL model’’ 
damuSavebulia nuklonis struqturuli funqciebis gamoTvlis formalizmi 
nuklonis, rogorc kiraluri solitonis ganxilvis SemTxvevaSi. cnobilia, 
rom  struqturuli funqciebi ganixileba rogorc kvarkebisgan Sedgenili 
nukloniT, aseve nukloniT, romelic warmoadgens kiralur solitons. es 
suraTi gansakuTrebiT gamokveTilia nambusa da iona lazinios modelSi, 
romelic   warmoadgens kvanturi qromodinamikis efeqtur Teorias.  rac 
Seexeba T-kent ganawilebis funqciebs, aq ufro saintereso situaciia iCens 
Tavs. saxeldobr, kiraluri simetriis darRvevis gamo kiralurad kenti 
ganawileba tolfasi xdeba T-kenti ganawilebisa drois arekvlis mimarT 
invariantobis darRvevis gareSe. 
4) anotacia statiis: zaqaria merebaSvili. ’’Obtaining matrix elements for 5-point on-

shell Feynman diagrams’’ miRebulia analizuri Sedegebi erT-maryuJiani xuT-
wertilovan masur zedapirze arsebuli amplitudebis warmosadgenad rogorc 

SeSfoTebis Teoriis mwkrivebi )( 2O  rigamde ganzomilebiani regularizaciis 

  parametris mimarT es erT-maryuJiani matriculi elementebi aseve SeiZleba 
gamoyenebul iqnas Sesabamisi kveTebis gansasazRvravad mZime kvarkebis  
otodabadebisaTvis da foton-fotonuri reaqciebisaTvis. 
5) anotacia statiis: Aanzor xelaSvili da Teimuraz nadareiSvili. ’’Effective 

Potentials in the Reduced Alt-Grassberger-Sandhas-Khelashvili  (AGSK)  equations and the Many 

Channel problem’’ cnobilia agsx operatorebisaTvis integraluri gantolebebis 
iseTi formulireba, rodesac isini akmayofileben 3-ganzomilebian 
gantolebebs (nacvlad 6-ganzomilebianisa) da efeqturi potencialebi 
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SeiZleba napovni iqnas faddevis  msgavsi gantolebebidan. am formulirebaSi 
dauSvebelia sxvadasxva  miaxloebiTi meTodi da mas aqvs mravali 
upiratesoba zogierTi problemis Seswavlisas. Cven viyenebT grinis 
funqciebis speqtralur warmodgenas  da vaCvenebT, rom yvela pozitiuri 
Tviseba agsx gantolebebisa ZalaSi rCeba  da amavdroulad efeqturi 
potencialebi martivdeba. 
6) anotacia statiis: Aanzor xelaSvili da Teimuraz nadareiSvili. ’’On the 

existence of additional (hydrino) states in the Dirac equation’’. 
uspino nawilakebis relativistur klain-gordonis gantolebaSi kulonuri 
potencialisTvis warmoiqmneba zedmeti (singularuli) amoxsnebi, romlebic 
kvanturi meqanikis aparatis yvela moTxovnas (normirebadoba, 
orTogonaluroba, normis droze damoukidebloba da a.S.) akmayofileben. 
aseTi amoxsnis (hidrino, mcire wyalbadi) dakvirveba mniSvnelovani iqneboda 
sxvadasxva axali fizikuri movlenis damzerisaTvis. igive amocanaSi ½ -
spiniani nawilakisTvis (eleqtroni) dirakis gantolebis farglebSi naCvenebia, 
rom saTaveSi singularuli asimptotikis mqone amonaxsni marTlac arsebobs, 
oRond singularobis xarisxi ufro maRalia, vidre uspino SemTxvevaSi. amis 
gamo adgili aRar aqvs albaTobis  (normis) droze damoukideblobas, agreTve 
ar sruldeba orTogonalurobis piroba, Tumca sruli albaToba sasruloa 
modelis parametrebis garkveul areSi. 
 amis gamo, daskvnis saxiT vTvliT, rom dirakis gantolebaSi damatebiTi 
amoxsna unda ugulvebelvyoT da davkmayofildeT normaluri  (standartuli)  
amonaxsniT. 

7)Cven SevafaseT top kvarkis aSnd daSlebi modelSi erTi damatebiTi 
ganzomilebiT. Sesrulebuli gamoTvlebi gviCveneben, rom modelebSi erTi 
damatebiTi sivrculi ganzomilebiT top kvarkis aSnd daSlebis parcialuri 
albaTobebi ar izrdeba. 
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B740  
 

 
 
 
 
 

anotaciebi qarTul enaze 

1)aRwerili da testirebulia spinuri sixSiris gansazRvris axali meTodi. idealur 
brtyel magnitur rgolSi spinuri sixSire, romelic ganisazRvreba rogorc spinis 
veqtoris brunvaTa ricxvi nawilakis amaCqareblis orbitaze erTi sruli 

brunvisaTvis saWiro drois ganmavlobaSi, gamoiTvleba formuliT: Gs   , sadac 

  lorencis faqtoria, xolo G - nawilakis anomaluri magnituri momenti. COSY 

(COoler Synchrotron) amaCqareblis rgolSi cMeV /970  impulsis mqone  kHz120  sixSiriT 
koherentulad mbrunavi deitronebis nakadis spinuri sixSiris mniSvneloba 
gamoiTvleboda deitron-naxSirbadis drekadi gabnevis zeda-qveda asimetriis 
mniSvnelobis gamoyenebiT. 2.6 wm droiT intervalSi spinuri sixSire ganisazRvra 

810  sizustiT, xolo amaCqareblis 100 wm ciklisaTvis - 10101  . aseTi sizustis 
miRweva SesaZlebeli gaxda warmodgenili, amaCqareblis fizikis axali preceziuli 
instrumentis (meTodis) gamoyenebiT. spinuri sixSiris kontroli aucilebelia, 
magaliTad, damuxtuli nawilakebis eleqtruli dipoluri momentis (edm) 
gazomvisaTvis damagrovebel rgolSi. 

 

2) COSY-ANKE  danadgarze maRal statistikaze Seswavlilia veqtorulad 
polarizebuli Td=726 mev energiis deitronebis gadamuxtvis reaqcia polrizebul 
wyalbadis samizneze. Oim SemTxvevebisaTvis, roca ori Cqari protonis sistemas 
mcire Epp aRgznebis energiis aqvs, gazomili analizirebis unari da spinuri 
korelaciis koeficientebi mgrZnobiarea Tn=1/2Td=263 mev neitronis kinetikuri 
energiaze neitron-protonuli gadamuxtvis amplitudebis interferenciis mimarT. 
eqsperimentuli monacemebi rogorc aRgznebis energiis ise gadacemuli impulsis 
mixedviT  karg TanxvedraSia impulsur miaxloebaSi Catarebuli gamoTvlebi, sadac 
gaTvaliswinebulia 2 protonis sistemaSi kuTxuri korelaciebi. 

 

3) COSY-ANKE danadgarze gazomili iqna reaqciis veqtoruli da tenzoruli 

analizirebis unarebi pd(pol)n{pp}s gadamuxtvis reaqciaSi damcemi protonis 600 mev 
energiaze, roca arapolarizebuli protonebis nakadi ecemoda polarizebuli 
deitronebis gaziT Sevsebul ujredovan samiznes. mcire energiis mqone protonebis 
wyvilis deteqtireba xdeboda samiznis orive mxares ganlagebuli silikonuri 
trekuli teleskopebis saSualebiT.  Ddiprotonebis aRgznebis energiaze dadebuli 
piroba Epp< 3 mev uzrunvelyofda rom, wyvili ZiriTadad 1S0  mdgomareobaSi iyo. 
deitronebis polarizaciis xarisxi mowmdeboda pd drekadi gabnevis reaqciis 
saSualebiT. Aanalizi Cautarda SemTxvevebs, roca orive protoni erT teleskopSi 
xvderboda, ramac uzrunvelyo gadamuxtvis reaqciis Seswavla did gadacemul 
impulsze q>160 mev/c. Eaxali eqsperimentuli monacemebi kargad agrZeleben 
eqsperimentul monacemebs mcire gadacemul impulsze q<140 mev/c, orive monacemi ki 
karg TanxvedraSia impusluri miaxloebis winaswarmetyvelebebTan. es yvelaferi 
miuTiTebs, rom ANKE-s deitronis muxturi gadamuxtvis programa SeiZleba 
warmatebiT gagrZeldes ufro maRal energiebze polarizebuli deitronis 
samiznisa da polarizebuli protonebis nakadis gamoyenebiT. 

4)anotacia statiaze anzor xelaSvili da Teimuraz nadareiSvili. ’’Singular Behavior of 

the Laplace Operator in Polar Spherical Coordinates and Some of Its Consequences for the Radial Wave 

Function at the Origin of Coordinates’’.  
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Seswavlilia laplasis operatoris singularuli yofaqceva sferul 
koordinatebSi. naCvenebia, rom sruli Sredingeris gantolebidan dayvanil 
radialur gantolebaze gadasvlis warmoiqmneba delta funqciis magvari 
damatebiTi wevri. gamokvleulia Tu ra pirobebSi SeiZleba  ‘’moviSoroT’’ es wevri. 
Seswavlilia laplasis operatoris singularuli yofaqceva sferul 
koordinatebSi. naCvenebia, rom sruli Sredingeris gantolebidan dayvanil 
radialur gantolebaze gadasvlis warmoiqmneba delta funqciis magvari 
damatebiTi wevri. gamokvleulia Tu rapirobebSi SeiZleba  ‘’moviSoroT’’ es wevri. 
kerZod dadginda, rom am wevris mosaSoreblad aucilebeli da sakmarisi pirobaa 
is, rom radialuri talRuri funqcia sakmarisad swrafad ecemodes saTaveSi. 
konkretul magaliTebze ganxilulia am dakvirvebidan gamomdinare ramdenime 
fizikuri Sedegi. 

5) warmodgenilia aromatis Semcvleli neitraluri denebiT mimdinare top kvarkis u  

an c (Carmian) kvarkad da standartuli modelis higs bozonad (sacad higs bozoni 

iSleba bb- kvarkul wyvilebad) daSlis Ziebis Sedegebi. Zieba mimdinareobda top 

kvarkis wyviluri dabadebisa SemTxvevebSi roca erTi top kvarki iSleba Wb –d, W  
bozonis Semdgomi leptonuri daSliT da meore top kvarki iSleba Hq -d. Zieba 

dafuZnebulia proton-protonul urTierTqmedebebze √s=8 tev energiaze romlebic 

dagrovili iyo 2012 wels cernis didi adronuli kolaideris ATLAS deteqtorze da 

Seesabameba 20.3 fb-1 integralur naTebas. monacemebi gaanalizebul iqna 
lepton+Wavlebis saboloo mdgomareobaSi, romeli xasiaTdeba izolirebuli 
eleqtroniT an mioniT da sul cota 4 WavliT. Ziebis dros gaTvaliswinebilia is 

garemoeba rom signalis SemTxvevebi xasiaTdeba b –kvarkidan wamosuli Wavlebis 
didi mravlobiTobiT da iyenebs albaTur diskrinantul cvlads romeli 
saSualebas iZleva danaxul iqnas signalis da fonuri procesebis, romelTa Soris 

dominanturi daSlaa tt¯ → WbWb , kinematikuri gansxvγaveba. ar yofila napovni 
araviTari siWarbe signalis SemTxvevebisa mosalodnel fonuri procesebis 

SemTxvevebze da damzerili (mosalodneli) zeda zrvrebi 0.56% (0.42%) da 0.61% (0.64%)  

aris miRebuli saTanadod t →Hc და t →Hu  daSlebis fardobiTi albaTobebisaTvis 

95% saimedobis (ndobis) doneze. am Sedegebis kombinireba ATLAS eqsperimentSi H →γγ,  

H →WW* , ττ sxva daSlebis modebTan sagrZnoblad aumjobesebs mgrZnobiarobas da 

gvaZlevs t →Hc da t →Hu daSlebis fardobiTi albaTobebisaTvis damzeril 
(mosalodnel)  zeda zrvrebs 0.46% (0.25%) da 0.45% (0.29 %) saTanadod 95% 
saimedobis (ndobis) doneze. Sesabamisad kombinirebuli damzerili (mosalodneli) 

zeda zrvrebi |λtHc | da |λtHu | bmis konstantebze aris 0.13 (0.10) da 0.13 (0.10) Sesabamisad. 

6) warmodgenilia top kvarkis leptonebad da Wavlebad daSlebis farobiTi 

albaTobebis gazomvis Sedegebi tt¯ (top-antitop) SemTxvevebis gamoyenebiT. 
eqsperimentuli monacemebi dagrovili iyo didi adronuli amaCqareblis ATLAS 
deteqtorze proton-protonul urTierTqmedebebSi masaTa centris sistemaSi 7 tev 
energiaze. dagrovili momacemebi Seesabameba 4.6  fb−1 integralur naTebas. top kvarkis 
fardoboTi daSlebis albaTobebi TanxvedraSia standartuli modelis 
winaswarmetyvelebasTan gazomvis cdomilebis ramdenime procentis farglebSi 
(sizustiT). 

7) warmodgenilia proton-protonul urTierTqmedebebSi masaTa centris sistemaSi 

√s=8 tev energiaze tt¯ inkluziuri dabadebis ganivkveTis (kveTis) gazomvis Sedegi 
cernis didi adronuli amaCqareblis ATLAS eqsperimentze dagrovili 
eqsperimentuli monacemebis gamoyenebiT.  gazomva ganxorcielda  tt¯→(e,μ)+jets 

(lepton+ Wavlebi) saboloo mdgomareobaSi eqsperimentuli monacemebis meSveobiT, 
romlebic Seesabameba 20.3  fb−1 integralur naTebas. ganivkveTi miRebuli iyo 
albaTuri analizis meTodis gamoyenebiT ( diskriminantuli cvladiT aproqsimacia- 
fitireba) da agreTve  b- Wavlis identifikacia iyo gamoyenebuli signalis fonur 
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procesebTan fardobis gaumjobesebis mizniT. tt¯ inkluziuri dabadebis ganivkveTis 

(kveTis) gazomvis Sedegia 260±1(stat)+22-23(syst)±8(lumi)±4(beam)  pb roca top kvarkis masa 

tolia 172.5 gevis rac karg TanxvedraSia kveTis Teoriul winaswarmetyvelebasTan: 

253+13-15  pb. 

8)top kvarkis masa gazomil iqna  tt¯→lepton+jets da tt¯→dilepton (lepton=e,μ) arxebSi ATLAS 

deteqtorze 2011 wlis ganmavlobaSi dagrovili eqsperimentulo monacemebis 
safuZvelze. monacemebi dagrovili iyo did adronul amaCqarebelze proton-

protonul urTierTqmedebebSi √s =7 tev masaTa centris energiaze, romelic 

Seesabameba 4.6 fb−1  intergralur naTebas. tt¯→lepton+jets analizis dros gamoyenebul 
iqna samganzomilebiani e.w. Sablonis teqnika (meTodi) romelic gansazRvravs top 

kvarkis masas Wavlis energiis skalarul (maStabur) faqtorTan (JSF) da b - Wavlis 
msubuq WavlTan mimarTebiT energiis maStabur faqtorTan (bJSF)  erTad, sadac b - 
Wavlebi da msubuqi Wavlebi warmiadgenen b kvarkidan da u,d,c,s-kvarkebidan an 
gluonebidan warmoqmnil Wavlebs saTanadod. tt¯→dilepton arxisTvis gamoyenebul iqna 
erTganzomilebiani e.w. Sablonis meTodi, romelic iyenebs mℓb cvlads ( dakvirvebad 
sidides), romeli ganisazRvreba rogorc yovel SemTxvevaSi ori leptoni+ b-
Wavliis saSualo invariantuli masa. top kvarkis masis gazomili 
mniSvnelobisaTvis miiRes mniSvneloba 172.33±0.75(stat)±1.02(syst) gevi da 

173.79±0.54(stat)±1.30(syst) gevi tt¯→lepton+jets  da tt¯→dilepton arxebSi saTanadod. ori 

Sedegeis kombinacia ( gaerTianeba) gvaZlevs mtop=172.99±0.48(stat)±0.78(syst) gevs, sruli 
ganizRvrelobiT 0.91 gevi. 

9) naSromSi warmodgenilia did adronul amaCqarebelze proton-protonul 

urTierTqmedebebSi masaTa centris sistemaSi 8 tev energiaze s-arxSi top kvarkis 
euli ( erTeulad, calke)  dabadebis Ziebis Sedegebi. gaanalizebuli 
eqsperimentuli monacemebi dagrovili iqna ATLAS deteqtorze da Seesabameba 20.3 fb 
−1 integralur naTebas. arCeuli SemTxvevebi Seicaven erT damuxtul leptons, did  

naklul  ganiv impulss da zustad 2 moniSnul (tagirebul) b -Wavls. SemTxvevebis 

multivariaciuli klasifikatori iqna SemuSavebuli raTa SesaZlebeli yofiliyo s-
arxSi top kvarkis euli ( erTeulad, calke)  dabadebis SemTxvevebis garCeva 
mTavari fonuri procesebis wvlilisgan. signalis amorCeva (gamoCena) dafuZnebulia 
SemTxvevebis arCevis  (klasifikaciis) Sedegad miRebuli gamosavali ganawilebebis  
binebis (Sualedebis) mixedviT maqsimaluri damajereblobis (albaTobis) meTodiT 

fitirebiT ( aproqsimaciiT).analizis Sedegad miRebulia s-arxSi top kvarkis euli ( 

erTeulad, calke)  dabadebis kveTis zeda zRvari 14.6 pb  95% saimedobis (ndobis) 

doneze.fitirebis Sedegad miRebul iqna kveTa σs=5.0±4.3 pb , romelic TanxvedraSia 
standartuli modelis winaswarmetyvelebasTan. 

 
 

III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 
 
 
 
 

T.nadareiSvili 
 
 
 
 
 
 

TviTSeuRlebuli 
gafarToebis procedura 

relativistur 
gantolebebSi 

 
 
 

ivane javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis 
saxelmwifo 
universitetis meore 
safakulteto 
samecniero konferencia 
zust da 
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2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T. jobava 
 
 
 
 

 

 

 

 
g.deviZe 

 

 

 

 

 

 

 

 
b. CargeiSvili 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HEPI TSU Activities at 

ATLAS Experiment 
 
 
 
 
 
 
 
 

Theoretical research of particle 

physics at HEPI TSU 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATLAS Tile Calorimeter E4 

scintillatorssrole in the physics 

objects calibration  

 

sabunebismetyvelo 
mecnierebebSi 
29 ianvari - 3 
Tebervali 2015 weli. 
Tbilisi.  

ixileT:  
http://conference.ens-

2015.tsu.ge/lecture/view/20 
 
 
 

saerTaSoriso 
konferencia “Modern 

Trends in Particle Physics” 
miZRvnili Tsu maRali 
energiebis fizikis 

institutis   daarsebidan 
35 wlisTavisadmi, 26-27 

noemberi,Tbilisi 
saqarTvelo, 2015 w 

 
 

saerTaSoriso 
konferencia “Modern 

Trends in Particle Physics” 
miZRvnili Tsu maRali 
energiebis fizikis 

institutis   daarsebidan 
35 wlisTavisadmi, 26-27 

noemberi,Tbilisi 
saqarTvelo, 2015 w 

 
saerTaSoriso 

konferencia “Modern 

Trends in Particle Physics” 
miZRvnili Tsu maRali 
energiebis fizikis 

institutis   daarsebidan 
35 wlisTavisadmi, 26-27 

noemberi,Tbilisi 
saqarTvelo, 2015 w.. 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

1)anotacia moxsenebaze: T.nadareiSvili. TviTSeuRlebuli gafarToebis procedura 
relativistur gantolebebSi. Catarebulia TviTSeuRlebuli gafarToebis procedura 
erT da ornawilakovan klein- gordonis gantolebebSi. miRebulia sakuTari 
mniSvnelobebis gantoleba da Seswavlilia am gantolebis analizurad amoxsnadi 
SemTxvevebi. ganxilulia am SemTxvevebSi miRebuli formulebis ararelativisturi 
zRvrebi. naCvenebia, rom TviTSeuRlebuli gafarToebis parametris kidura 
wertilebis Sesamabamisi mdgomareobebi orTogonalurni ar arian da saWiroa axali 
kvanturi ricxvis ’’peculiarity’’ ‘Semotana, xolo am parametris sxva 
mniSvnelobebisaTvis Sesabamisi mdgomareobebi orTogonaluria da SeiZleba daisvas 
maT Soris gadasvlebis eqsperimentze povnis sakiTxi.naCvenebia, rom erTnawilakovan 
klein-gordonis gantolebaSi nulovani energiis mdgomareobebi SeiZleba 
arsebobdnen mxolod TviTSeuRlebuli gafarToebiT. naCvenebia, rom ornawilakovan 
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klein-gordonis gantolebaSi orma tol masianma nawilakma SeiZleba Seqmnas umaso 
bmuli mdgomareoba mxolod TviTSeuRlebuli gafarToebiT. naCvenebia, rom 
erTnawilakovan dirakis gantolebaSi ar aris saWiro TviTSeuRlebuli gafarToebis 
proceduris Catareba. 

2)moxsenebaSi warmodgenil iqna maRali energiebis fizikis institutis  ATLAS 
eqsperimentis fizikuri programis farglebSi monawileoba ramdenime  mimarTulebiT, 
kerZod tail kalorimetris modernizaciis samuSaoebSi monawileoba; tail 
kalorimetris monacemTa xarisxis da  vargisianobis dadgena, Semowmeba da analizi; 
tail kalorimetris demonstratoris satesto dasxivebis seansebSi monawileoba da 
dagrovili monacemebis analizi; tail kalorimetris E4 scintilatoris rols 
Seswavla fizikuri obieqtebis ( eleqtronebis, Wavlebis) yalibrebaSi; aromatis 

Semcvleli neitraluri denebiT mimdinare top kvarkis t →  Zq   iSviaTi daSlis 
Seswavla. warmodgenil iqna yvela am mimarTulebiT miRebuli Sedegebi. 
3)moxsenebaSi mimoxiluli iyo Tsu mefi-is Teoretikosebis kvlevis Sedegebi. 
4)moxsenebaSi warmodgenili iyo Semdegi Sedegebi:axali, multivariaciuli analizis 
meTodiT eleqtronebis energiis yalibreba warmodgenili iyo tail kalorimetris 
centraluri kasris modulebsa da wagrZelebuli kasris modulebs Soris arsebul 

RreWosTvis (1.4 <η < 1.6). am RreWoSi ganTavsebuli E4 scintilatori aumjobesebs 
energetikul garCevisunarianobas 10%-40%-mde. 

 

b) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 

g. maWaraSvili 
 
 
 
 

z.baRdasariani 
 
 

  
z.baRdasariani 

 
 
 
 

i. TevzaZe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g.deviZe 
 

Polarimetry for the JEDI 

project: MC simulation for 

conceptual design 

 

 

Nucleon-nucleon scattering 

studies at small angles at 

COSY-ANKE 

 

Measurement of the Analysing 

Power in Proton-Proton Elastic 

Scattering 

 

 

Time and Amplitude 

Characteristics of Scintillation 

Cristals 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLFV in EDD 
 

Bdekemberi 2015 
Bad Honnef, Germany 

CANU-CBAC-JCHP-FFE 

 

 
24.03.2015 

Hhedilebergi, germania 
 
 

26.01-30.01 2015B 
bormio, italia 

 

 

 

 
safrangeTi, parizi 
LPNHE-Laboratoire de 

Physiqne Nuclearite et de 

Havtes Energies. 2015.09.07 
iren da Jolio 

kiurebis 
universiteti 

https://indico.in2p3.fr/event/11

720 

 

 
safrangeTi, parizi 
LPNHE-Laboratoire de 

Physiqne Nuclearite et de 

https://indico.in2p3.fr/event/11720
https://indico.in2p3.fr/event/11720


 30 

 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 

 
 
 
 
 
 
 

arCil durgliSvili 
 
 
 
 
 
 
 

Tamar jobava 
maia mosiZe 

 
 
 
 
 
 
 
 

arCil durgliSvili 
 
 
 
 
 
 
 
 
arCil durgliSvili 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

E4 Scintillator studies for 

Egamma calibration in crack; 

E4 Scintillator studies for 

Egamma calibration in crack; 

Usage of gap/crack scintillators 

in e/gamma 
 
 

DQ Leader Report 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Search for FCNC decays t->Zq 

in dilepton channel 

 

Havtes Energies. 2015.09.07 
iren da Jolio 

kiurebis 
universiteti 

https://indico.in2p3.fr/event/11

720 

 

ATLAS eqsperimentis 
tail kalorimetris 
kvireuli, cerni, Jeneva, 
Sveicaria, 
13.01.15; 11-13.02.15; 30-02.15 

 

 

 

ATLAS eqsperimentis 
tail kalorimetris 
samuSao TaTbiri, cerni, 
Jeneva, Sveicaria 
14. 05. 2015  
 18. 05. 2015 
 21. 05. 2015 
28. 05. 2015  
  4. 06. 2015 
 

ATLAS eqsperimentis top 
kvarkis Tvisebebis 
Semswavleli jgufis 
samuSao TaTbiri; cerni, 
Jeneva, Sveicaria 
16 ivlisi, 2015 w. 
24 seqtemberi, 2015  
 
tail kalorimetris 

RreWos 
scintilatorebis 
yalibrebis samuSao 
TaTbiri, cerni, Jeneva, 
Sveicaria,  
21 ivlisi, 2015 w. 
28 ivlisi, 2015 w. 
11 agvisto, 25 agvisto,  
1 seqtemberi, 2015 w. 
15 seqtemberi, 2015 w 
29 seqtemberi, 2015 w 
13 oqtomberi, 2015 w. 
3 noemberi 2015 w. 
14 dekemberi 2015 w 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

1)moxseneba exeboda axali polarimetriis koncefciis SemuSavebas momavali 
eqsperimentisaTvis, romlis mizani iqneba damuxtuli nawilakebis eleqtruli 

https://indico.in2p3.fr/event/11720
https://indico.in2p3.fr/event/11720
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dipoluri momentis Zieba. moyvanilia  deitron-naxSirbadis urTierTqmedebis 
Sedegad drekadad gabneuli deitronebis LYSO kristalSi deteqtirebis 
modelirebis Sedegebi. naCvenebia, rom SesaZlebelia drekadad gabneuli deitronebis 
gamoyofa aradrekadi urTierTqmedebis Sedegad dabadebuli protonebisagan. 

2)parcialur-talRuri analizi (PWA) warmoadgens nuklon-nuklonuri (NN) 
urTierTqmedebis aRweris sayovelTaod aRiarebul miaxloebas.  SAID monacemTa baza 
da analizis programebi moicavs srul kuTxur intervalSi sxvadasxvagvar 
eqsperimentulad dakvirvebad sidideebs, romelTa gaSla xdeba parcialur 
talRebad. iulixis COSY  amaCqarebelze mimdinere eqsperimentebis mizania  Seavsos 
SAID monacemTa baza Rirebuli gazomvebiT. Meqsperimentuli monacemebi miRebuli 
iqna damcemi polarizebuli protonis 6 sxvadasxva energiaze 0.8-2.4 gev energetikul 
itervalSi arapolarizebuli protonebisa da deitronebis samizneebisa da ANKE 
speqtrometris gamoyenebiT. Mmoyvanilia pp-gabnevis reaqciis analizirebis unari da 
diferencialuri kveTis Sedegebi, ramac mniSvnelovnad Seavso 800 mevze zemoT mcire 
kuTxeebze monacemebSi arsebuli sicariele. moxsenebaSi ZiriTadi yuradReba 
gamaxvilebulia proton-deitron gabnevis Seswavlaze, rac moicavs polarizebuli 
deitronebis nakadiT miRebul rogorc Zvel Sedegebs, ise polarizebuli 
protonebis nakadiTa da arapolarizebuli deitronis samiziT miRebul axal 
monacemebs. kerZod moyvanilia analizirebis unaris ukanaskneli Sedegebi drekad pd  
da np  gabnevebSi. 

3) ANKE/COSY danadgarze gazomili iqna reaqciis analizirebis unari polarizebuli 
protoniebis nakadis arapolarizebul protonebze drekadi gabnevis reaqciaSi mcire 
kuTxeebze 6 sxvadasxva energiaze 0.8-2.4 gev intervalSi. Aam gazomvebma Seavso is 
sicariele, romelic arsebobda SAID monacemTa bazaSi. 796 mev energiaze ANKE 
Sedegebi karg TanxvedraSi aRmoCnda am energiaze arsebul sxva eqsperimentebis 
SedegebTan, Tumca maRal enegriebze, romlebzedac dRemde monacemebi ar arsebobda,  
ANKE gazomvis Sedegebi sistematuirad maRali iyo ukanasknel xanebSi 
gamoqveynebul parcialur-talRuri analizis SAID  jgufis SP07 
winaswarmetyvelebebTan. ANKE Sedegebis gaTvaliswinebiT miRebuli SAID axali 
amonaxsnebi ukeTes TanxvedraSia arsebul eqsperimentul monacemebTan. Mmcire 
kuTxeebze monacemTa damatebam mniSvnelovnad Secvala zogierTi parcialuri 
talRebis fazebi da dabalenergetikuli aradrekadobis wvlili. Aam Sedegebma 
mniSvnelovnad gaaumjobesa nuklon-nuklonuri urTierTqmedebis fenomenologiuri 
gageba, rac TavisTavadac mniSvnelovania, da aseve dagvexmareba naTeli moefinos 
nuklon-nuklonur sxva reaqciebsac. 

4) 2015wlis (7-11)seqtembers parizSi (safrangeTi) Catarda COMET-Coherent Muon to 

Electron Transition saerTaSoriso TanamSromlobis samuSao Sekreba-vorkSopi-CM-17. 

SexvedraSi monawileoba miiRo 7 qveynis (iaponia, indoeTi, inglisi, safrangeTi, 
saqarTvelo, CineTi, ruseTi) aTma samecniero organizaciam da 50-mde specialistma. 
COMET-eqsperimentis erT-erTi mTavari nawili ECAL- eleqtromagnituri 

kalorimetri, romlis daniSnulebaa ara marto _e_ gadasvlis Sedegad miRebuli 
eleqtronebis energiis zusti gazomva, aramed eleqtronebis sivrculi da droiTi 
maxasiaTeblebis saWiro sizustiT gazomvac. ECAL-is mTavari Semadgeneli nawili 
(fotodeteqtorebTan erTad) aris scintiliaciuri kristalebi; da am kristalebs 
unda qondeT kargi droiTi da amplituduri maxasiaTeblebi. 
Seswavlilia araorganuli (NaI(TI) -natriumis iodidi, CsI(TI)-ceziumis iodidi, BGO-
visbutis germanati) da organuli (stilbeni-C14H12) scintiliatorebis droiTi da 

amplituduri maxasiaTeblebi. kristalebi dasxivebuli iqna kosmosuri -miuonebiT, 
romlebic gamoiyofian kosmosuri sxivebidan specialuri mowyobilobiT sqeli 
mSTanTqmelis da Tanxvedris sqemis saSualebiT.  

Cveni Sedegebi (mag. -gamosxivebis dro CsI(TI) da BGO –Tvis) sakmaod karg 
TanxmobaSia literaturaSi arsebul monacemebTan. 
ganzraxuli gvaqvs monacemebis gamoqveyneba da aseve sxva kristalebis (Gso,LYSO) 
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Tvisebebis Seswavla. 

5)   damatebiTi ganzomilebebis kvali  O(1 TeV) energiebze SesaZlebelia daimziros 
leptonuri aromatis darRveviT mimdinare procesebSi, da am mimarTulebiT ufro 
perspeqtiulia muonium-antimuonium oscilaciebi da muon-eleqtronis konversia.     

6) moxsenebebSi warmodgenilia   tail kalorimetris centraluri kasris modulebsa 

da wagrZelebuli kasris modulebs Soris arsebul RreWosTvis (1.4 <η < 1.6) 
eleqtronebis energiis yalibrebis gaumjobesebis Seswavlis Sedegebi. amisaTvis 
gamoyenebulia RreWos E4 scincilatorebi multivariaciuli analizis meTodiT 
eleqtronebis energiis yalibrebisaTvis. 

 7) moxsenebebSi warmodgenili iyo ATLAS eqsperimentis tail kalorimetris monacemTa 

xarisxis (vargisianobis) Seswavla-analiziს Sedegebi  zemoTmoyvanili periodis 
ganmavlobaSi ganalizebul iqna kosmosuri sxivebis dacemis Sedegad dagrovili 
momacemTa 94 nakrebi da 13 tev energiaze proton-protonuli urTierTqmedebebis 
Sedegad miRebuli monacemebis 3 nakrebi. gamovlenil iqna tail kalorimetrSi 
zogierT modulSi (kerZod LBC02) calkeuli fotogamamravleblebis gaumarTavi 
muSaoba (kerZod LBC02 modulSi 42-e feg-i), moxda maTi maskireba- anu maT mier 
moxsnili signalebi damuSavebis procesSi ar iqna gaTvaliswinebuli. Ees garemoeba 
mTlianobaSi ar amaxinjebda Caweril informacias. Ggaanalizebul iqna agerTve 
tail kalorimetris lazeriT, fiqsirebuli muxtiT dasxivebis Sedegad miRebuli 
Sedegebi (monacmeTa 56 nakrebi) da agreTve e.w. “pedestalis” yalibruli Semowmeba 
romlis mizania tail kalorimetris eleqtronikis xmauris Seswavla. dasxivebis 
seansebis mizania Semowmdes tail kalorimetris modulebis Secvlili eleqtronikis 
muSaoba da misi vargisianoba kolaideris da ATLAS danadgaris gaSvebis Semdeg 
maRal energiaze – masaTa centris sistemaSi √s=13 tevze 

8) moxsenebebSi  warmodgenili iyo aromatis Semcvleli neitraluri denebiT 
mimdinare top kvarkis iSviaTi daSlis t → qZ   Seswavlis Sedegebi Geqsperimentuli 
monacemebis analizis Sedegad, romelic miRebuli (dagrovili) iyo ATLAS 

eqsperimentSi 2012 wlis ganmavlobaSi masaTa centris sistemaSi √s= 8 tev 
energiisaTvis da Seesabameba 20.3 fb-1 integralur naTebas. Gganxilul iqna top-
antitop kvarkebis (tt- ) wyviluri dabadebis topologia, rodesac yalibruli Z  
bozonebi iSlebian leptonebad, xolo  W bozonebi iSleba kvarkebad (u,d,s,b kvarkebis 
adronizaciis Sedegad viRebT adronul Wavlebs ( “jets”) ). anu ganxilul iqna t → qZ 

daSlis adronuli moda. top kvarkis iSviaTi daSla t → qZ damzerili ar iqna da 
dadebul iqna t → qZ  daSlis fardobiT albaTobaze damzeris (mosalodneli) zeda 

zRvari 95% saimedoobis (ndobis) doნeze: Br(t → qZ) = 2.9x10-3 (2.7x10-3). 
9) moxsenebaSi warmodgenili iyo Semdegi Sedegebi:axali, multivariaciuli analizis 
meTodiT eleqtronebis energiis yalibreba warmodgenili iyo tail kalorimetris 
centraluri kasris modulebsa da wagrZelebuli kasris modulebs Soris arsebul 

RreWosTvis (1.4 <η < 1.6). am RreWoSi ganTavsebuli E4 scintilatori aumjobesebs 

energetikul garCevisunarianobas 10%-40%-mde.. E/Etrue ganawilebis maqsimumi ( piki) 
mdebareobs 1% -is farglebSi erTianidan. 10%-iani cvlileba ( variaci) E4 energiaSi 
iwvevs 3.5%-ian cvlilebas saboloo multivariaciuli analizis meTodiT 
yalibrebul energiaSi. kargia Tanxvedraa eqsperimentul da monte-karlo monacemebs 
Soris 2015 wlis monacemTa sawyisi krebulebisaTvis ATLAS danadgaris xelmeored 
gaSvebis Semdeg. E4  mTvlelebis yalibreba ganxorcieldeba lazeruli sistemis 
konstantebis gamoyenebiT monacmeTa xelmeored sruli aRdgena-damuSavebis win. 
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IV. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetisა da grantebis gareSe  
Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 
1 
 

 

    

  
 
 

IV. 2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 
1 
 

 

standartuli modelis 
miRma axali fizikis 
Zieba da Seswavla 

cernis didi adronuli 

amaCqareblis ATLAS 
eqsperimentSi 

jemal xubua, 
proeqtis 
menejeri 
gela deviZe 

irakli 
minaSvili 
nugzar 
mosuliSvili 
Tamar jobava 
maia mosiZe 
akaki 
liparteliani 
arCil 
durgliSvili 
irina 
xuciSvili 
Tamar 
zaqareiSvili 

mecnierebis  da 
teqnologiis 
saerTasoriso 

centri (ISTC) 

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli 
da praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

1.monacemTa damuSaveba, monte-karlo optikuri modelis optimizacia tail 
kalorimetris azimutaluri kuTxis gaswvriv gamoZaxilis ukeTesi aRwerisaTvis.  

gansazRvrul iqna ATLAS eqsperimentis adronuli tail kalorimetris 
fotogamamravleblebis gamoZaxilis damokidebuleba trekis dacemis azimutalur 
kuTxeze. tail kalorimetris yoveli fila-scincilatoridan (tailidan) signalis 
wakiTxva xorcieldeba ori sxvadasxva fotogamamravleblis mier talRuri 
wanacvlebis mqone optikur-boWkovani kabelebis saSualebiT. signali tailis 
centrSi gansxvavdeba misi kideebidan moxsnili signalisagan, sabolood miiReba e.w. 
“U” formis ganawileba. Sedegebi miRebul iqna √s = 8 tev  energiaze  proton-protonul 

SemTxvevebSi W→μν procesSi dabadebul mionebis analizis Sedegad. scincilatiuri 
filebis (tailebis) gamoZaxilis damokidebuleba trekis dacemis wertilze  
gavlenas axdens Wavlis eleqtromagnituri energies masStabis gansazRvraze. Misi 
mniSvneloba izrdeba 2%-iT. Ggazomvis ganuzRvreloba Seadgens 0.9%-s. simulaciis 
Sedegad  miRebuli aRdgenili Wavlebis mier tail kalorimetrSi gamoyofili 
energiis izrdeba 3.6%-iT. energiis gansazRvris (gazomvis) sistematiuri 
ganuZvreloba Seadgens 2%-s. e.w. “U” formis simulacia Zalian mcire gavlenas 
(0.3%)tail kalorimetris fenebis (Sreebis) inter-yalibrebaze 
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2. aromatis Semcvleli neitraluri denebiT mimdinare (FCNC) top kvarkis iSviaTi 
daSla t → qZ  iqna Sesawavlili Geqsperimentuli monacemebis analizis Sedegad, 
romelic miRebuli (dagrovili) iyo ATLAS eqsperimentSi 2012 wlis ganmavlobaSi 

masaTa centris sistemaSi √s= 8 tev energiisaTvis da Seesabameba 20.3 fb-1 integralur 
naTebas. Gganxilul iqna top-antitop kvarkebis (tt- ) wyviluri dabadebis topologia, 
rodesac yalibruli Z  bozonebi iSlebian leptonebad, xolo  W bozonebi iSleba 

kvarkebad (u,d,s,b kvarkebis adronizaciis Sedegad viRebT adronul Wavlebs ( “jets”) ). tt̄  

→  bW qZ SemTxvevebi Seswavlil iqna dileptonur arxSi: Z  bozonebis leptonuri da 

W bozonebis adronuli daSlebi iqna ganxiluli. SemuSavebul iqna OCamoWris 
kinematikuri kriteriumebis TandaTanobiT dadebis meTodi (winaswari da sabollo 
SerCevis kriteriumebi) signalis SemTxvevebis efeqturobis dadgenisa da fonuri 
procesebis Semcirebis (Sesustebis) mizniT.  FCNC signalis SemTxvevebi 
dagenerirebuli iyo monte-karlos meTodiT programa generatoris PROTOS –is 
saSualebiT da fonuri procesebisaTvis gamoyenebuli iyo sxvadasxva generatorebi. 
Dagenerirebuli yvela SemTxvevbi gatarebul iqna ATLAS deteqtoris simulaciis 
programa GEANT4 –Si da aRdgenili iyo igive algoriTmebiT, romlebic gamoyenebuli 
iyo eqsperimentuli monacemebis aRdgenis (rekonstruqciis) dros.  arCeuli CamoWris 
kinematikuri kriteriumebis signalis da fonuri procesebis ( Z+jets, ttbar,ZW, ZZ, WW, 

Z+γ+jets,  euli (calkeuli) top kvarkis dabadeba, top+Z, ttbar+ γ, ttbar+W(Z)+jets,ttbar+H, 

Triboson) monte-karlo SemTxvevebze dadebis Semdeg miRebul iqna fonuri procesebis 
mosalodneli SemTxvevebis ricxvebi, arCeuli eqsperimentuli SemTxveveebis ricxvi 
da signalis efeqturoba saboloo SerCevis Sedegad. saboloo SerCevis Semdeg 
signalis mniSvnelovnebis (s/√b) optimizaciis mizniT . albaTuri analizi iyo 
gamoyenebuli. 
albaTuri analizis strategia aris airCes iseTi arakorelirebuli 5 fizikuri 
cvladebi romelTa  mixedviT ganawilebebi signalis da fonebis SemTxvevebisaTvis 
gansxvavebulia. Semdeg SerCeul  (Sedgenil) iqna diskriminantuli cvladi LR   da 
masze dadebul iqna CamoWris piroba signalis mniSvnelovnebis optimizaciis mizniT. 
realuri leptonebis Semcveli fonuri procesebi Sefasebul iqna monte-katlo 
SemTxvevebis saSualebiT. matriculi meTodis saSualebiT gamoyenebiT Sefasebul 
iqna in fonuri procesebis mcire wvlili romlebic Seicaven e.w. “cru leptonebs” 
Wavlebis araswori  identifikaciis Sedegad. Z+jets procesis normirebisaTvis Z+LF 

(Z+msubuqi aromatis (u,d,s,kvarkebi) mqone kvarkebidan wamosuli Wavlebi) da Z+HF 

(Z+mZime aromatis ( b kvarkebi) mqone kvarkebidan wamosuli Wavlebi) qve-
krebulebisaTvis SerCeul iqna e.w. “sakontrolo areebi” sadac am qve-krebulebis 
wvlili mniSvnelovnad gansxvavdebian erTmaneTisagan da am sakontrolo areebSi 
erTdrouli aproqsimacia (fitireba)iqna Catarebuli. Seswavlil iqna yvela SesaZlo 
sistematiuri ganuzRvrelobis warmoSobis wyaro da misi gavlena signalis da /an 
fonuri procesebis mosalodnel ricxvebze. Yyoveli sistematiuli ganuzRvrelobis  
yvela fonuri procesis da signalis SemTxvevebis raodenobaze (ricxvze) fardobiTi 
gavlena SemTxvevaTa saboloo SerCevis Semdeg gamoTvlil iqna “buTstreifis” 
meTodis gamoyenebiT. 
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ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis 
maRali energiebis fizikis institutis 

 2015 wlis samecniero aqtivobis amsaxveli cxrili 
 

gamoqveynebuli/gamosaqveyneblad 

gadacemuli naSromebis raodenoba 

15/4 

samecniero konferenciebze wardge-

nili moxsenebebis raodenoba 

13 

sagranto proeqtebi 

a)mimdinare 

b)dasrulebuli 

9 

6 

3 

mimdinare wels mopovebuli grantebis 

raodenoba 

3 

 
 
 
institutis direqtori 
prof. Mmixeil nioraZe 
 
 
institutis samecniero 
sabWos TavmjdomareE 
akad. anzor xelaSvili 
 
 

 
institutis swavluli 
mdivani gela deviZe 
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Aivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis 

paata guguSvilis saxelobis ekonomikis institutis 2015 wlis 

samecniero-kvleviTi muSaobis 

  

a n g a r i S g e b a  

 
sakontaqto informacia: 
organizacia: ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis 
paata guguSvilis saxelobis ekonomikis instituti  
misamarTi: qiqoZis q. # 14 
telefoni:  2996853;  mob. 551100705 

el-fosta: economics_institute@yahoo.com, ramazabesadze@yahoo.com 

mecnierebis dargi: socialuri mecnierebebi  
samecniero mimarTuleba: ekonomika 
samecniero erTeulis xelmZRvaneli: emd, prof. ramaz abesaZe 
samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

 
1. abesaZe ramaz – mTavari mecnieri TanamSromeli, emd, profesori  

2. arevaZe nanuli – ganyofilebis gamge, akad. doqtori 

3. asaTiani rozeta – mecnieri konsultanti, emd, profesori 

4. berulava giorgi – ganyofilebis gamge, emd, profesori, mTavari mecnieri 

TanamSromeli 

5. bibilaSvili nana – ufrosi mecnieri TanamSromeli, akad. doqtori 

6. bregvaZe giorgi – mecnieri TanamSromeli, akad. doqtori 

7. burduli vaxtang – ganyofilebis gamge, emd, mTavari mecnieri TanamSromeli 

8. gogoxia Temur _ mecnieri TanamSromeli 

9. davlaSeriZe natalia – mecnieri TanamSromeli, akad. doqtori 

10. daTunaSvili lina – ufrosi mecnieri TanamSromeli, akad. doqtori 

11. dvaliSvili lia – mecnieri TanamSromeli 

12. TaflaZe Tamar – mecnieri TanamSromeli 

13. TeTrauli cicino – mecnieri TanamSromeli 

14. kakulia eTer – ufrosi mecnieri TanamSromeli, akad. doqtori 

15. kvaracxelia murman – ufrosi mecnieri TanamSromeli, emd, profesori 

16. kurataSvili alfred – ganyofilebis gamge, emd, profesori, mTavari 

mecnieri TanamSromeli 

17. lazaraSvili Tea – ganyofilebis gamge, akad. doqtori 

18. melaSvili medea – mecnieri TanamSromeli 

19. naTelauri iza – ganyofilebis gamge, akad. doqtori 

20. nozaZe zurab – mecnieri TanamSromeli 

21. papava vladimer – mTavari mecnieri TanamSromeli, akademikosi 

22. reviSvili zurab – ufrosi mecnieri TanamSromeli, akad. doqtori 

23. sarCimelia roland – ufrosi mecnieri TanamSromeli, emd, profesori 

24. qavTaraZe Tengiz – laboratoriis gamge, akad. doqtori 

25. qistauri nunu – ufrosi mecnieri TanamSromeli, akad. doqtori 

26. qvelaZe qeTevan – ufrosi mecnieri TanamSromeli, akad. doqtori 

27. qurdaZe TinaTin – ufrosi mecnieri TanamSromeli, akad. doqtori 
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28. CxeiZe Tina – ufrosi mecnieri TanamSromeli, profesori 

29. cucqiriZe marine – ufrosi mecnieri TanamSromeli, akad. doqtori 

30. xuskivaZe mamuka – ganyofilebis gamge, akad. doqtori 

31. javaxiSvili revazi – ufrosi mecnieri TanamSromeli, akad. Ddoqtori 

 

saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 wlisaTvis 

dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

 

# 
Sesrulebuli proeqtis dasaxeleba 
mecnierebis dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 

Temis dasaxeleba ixileT qvemoT 
mecnierebis dargi: socialuri mec-
nierebebi  
samecniero mimarTuleba: ekonomika 

 

emd, prof.  
რamaz abesaZe 

yvela samecniero 
ganyofileba  

da  
mecnieri TanamSromeli 

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi 
Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 

 
2015 wels Sesrulda institutis Svidwliani (2015-2021ww.) samecniero programis 
(„evrointegracia da inovaciuri ekonomikis formirebis   problemebi saqarTveloSi“) 
pirveli gardamavali Tema: 
 

evrointegraciis moTxovnebi ekonomikis sferoSi  
da saqarTvelos ekonomikaSi arsebuli mdgomareoba 

 

Temis Sesasruleblad, samoqmedo gegmis Sesabamisad, gamoyenebul iqna institutSi wina 
wlebSi Sesrulebuli samuSaoebi (ZiriTadad, saqarTvelos ekonomikaSi arsebuli 
mdgomareobis Sesaxeb) da moxda maTi ganaxleba da gaZliereba evrokavSiris moTxov-
nebisa da inovaciuri ekonomikis formirebis Teoriul problemaTa gaTvaliswinebiT.  

 
Kkvlevis ZiriTadi Sedegebi: gamokvleulia postkomunisturi saqarTvelos ekonomikis 
ganviTarebis kanonzomierebebi da Taviseburebebi evrokavSiris moTxovnaTa da 
inovaciuri ekonomikis formirebis Teoriul problemaTa gaTvaliswinebiT. Sefasebulia 

mTlianad saqaრTvelos ekonomikaSi da mis calkeul sferoebSi arsebuli mdgomareoba, 
gamovlenilia dadebiTi da uaryofiTi mxareebi da SemoTavazebulia Sesabamisi 
winadadebebi da rekomendaciebi saqarTvelos ekonomikuri (saerTo, dargobrivi da 
regionuli) politikis srulyofis mimarTulebiT. 
gadmocemulia evrointegraciis moTxovnebi ekonomikis sferoSi da am mimarTulebiT 
arsebuli gamowvevebi saqarTvelos ekonomikaSi. SemoTavazebulia inovaciuri ekonomikis 
formirebis zogadi mimarTulebebi saqarTveloSi.  

 
problema 1. PsaqarTvelos ekonomikis postkomunisturi transformacia 

                    (ekonomikuri Teoriis განყოფილება, makroekonomikis Gganyofileba) 

 
    Temebi da Semsruleblebi: 
 

 1.1. ekonomikis postkomunisturi transformaciis arsi da misi Taviseburebebi saqarT-
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veloSi (akademikosi vladimer papava) 
 1.2. postkomunisturi transformaciis etapebi da kanonzomierebebi saqarTveloSi    

(prof. ramaz abesaZe) 
 1.3. instituciuri gardaqmnebi da misi Sedegebi saqarTveloSi (prof. rozeta asaTiani) 
    1.4. „axali adamianis“ Camoyalibeba Tanamedrove msoflioSi (prof. murman kvaracxe-

lia) 
   

   kvlevis ZiriTadi Sedegebi: 
  

1. dasabuTebulia, rom dRemde ar arsebobs postkomunisturi ekonomikuri transf-
ormaciis specialuri Teoria. 

2. dasabuTebulia, rom postkomunistur saqarTveloSic sabazro ekonomikaze gada-
svla daiwyo raime winaswar gaazrebuli ekonomikuri programis gareSe, ris gamoc 
araerTi Secdoma iqna daSvebuli postkomunisturi transformaciis dros. 

3. gansazRvrulia saqarTveloSi Sokuri Terapiis warumateblobis mizezebi. 
4. gamoyofilia saqarTveloSi postkomunisturi transformaciis etapebi da gamo-

kvleulia sabazro ekonomikaze gadasvlis kanonzomierebebi. 
5. gamovlenilia saqarTveloSi reformebis dros daSvebuli Secdomebi da aმით 

gamowveuli naklovanebebi, SemoTavazebulia maTi aRmofxvris ZiriTadi mimarTu-

lebebi და gzebi. 
6. gamokvleulia saqarTvelos ekonomikaSi instituciuri gardaqmnebis Taviseburebebi 

da kanonzomierebebi, romelic, Tavis mxriv, axali ekonomikuri sistemis 
konstituciur uzrunvelyofasa da Sesabamis kanonTa sistemis Seqmnas gulisxmobda. 
igi moiTxovda administraciuli struqturebisa da funqciebis transformacias, 
saxelmwifo mmarTvelobis radikalur Secvlas da sabazro principebTan 
misadagebas, saxelmwifos marTvis axali struqturebis (sasamarTlo sistema, 
antimonopoliuri samsaxuri, bunebrivi monopoliebis maregulirebeli komisiebi, 
saxelmwifo qonebis marTvis organo, garemos dacvis struqtura da a.S.) 
Camoyalibebas, sakuTrebis gansaxelmwifoebriobas (rasac Tan axlavs kerZo 
sakuTrebis institutis damkvidreba), mewarmeobis ganviTarebas, mcire, saSualo da 
msxvili biznesis xelSewyobas, xelsayreli sainvesticio garemos Seqmnas, 
fermeruli meurneobis Camoyalibebasa da a.S. 

7. gamoTqmuli da dasabuTebulia mosazreba imis Sesaxeb, rom socialurad orien-
tirebuli sabazro ekonomikis formirebisaTvis ar aris mizanSewonili saxelmwifo 
sakuTrebis sruli transformacia. nawilobrivi privatizaciis, Sereuli 
mewarmeobis dasavleTSi aprobirebuli forma saqarTvelos ekonomikis ganviTarebis 
organuli nawili unda gaxdes. 

8. saqarTveloSi mewarmeobis ganviTarebis xelisSemSleli faqtorebidan gamoyo-
filia: menejmentis dabali done, saerTaSoriso standartebis Sesabamisi buRal-
truli aRricxvis sistemis ararseboba, investiciebis samarTlebrivi dacvis dabali 
xarisxi, infrastruqturis ganuviTarebloba, sagadasaxado kulturisa da 
moqalaqeobrivi pasuxismgeblobis dabali done da a.S. 

9. gamokvleulia `instituciuri mibmis~ koncefcia da saqarTvelos ekonomikis am 
koncefciasTan Sesabamisobis mdgomareoba. 

10.  dasabuTebulia, rom Tanamedrove msoflioSi warmoiSva adamianis sruliad gan-
sxvavebuli tipi _ iZulebiT gadaadgilebuli piri, romelSic gaerTianebulia 
sruliad gansxvavabuli “homo sapiens”-i, anu “homo profukus”-i da, rom aseTi axali 
tipis adamiani ara mxolod saqarTveloSi mimdinare politikuri ryevebis Sedegia, 
aramed mTel msoflioSi mimdinare politikuri ryevebis pirdapir Sedegs 
warmoadgens. 
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problema 2. Mmakroekonomikuri da socialuri ganviTarebis problemebi 

(makroekonomikis Gganyofileba) 
 

    Temebi da Semsruleblebi: 
   

    2.1. makroekonomikur maCvenebelTa cvlilebis dinamika saqarTveloSi (ramaz abesaZe,  
nana bibilaSvili, cicino TeTrauli) 

    2.2. cxovrebis done, siRaribe da umuSevroba saqarTveloSi (ramaz abesaZe) 
    2.3. globalizaciis umuSevrobaze gavlenis zogierTi aspeqti (ramaz abesaZe, nana 

bibilaSvili) 
    2.4. SromiTi migracia saqarTveloSi (murman kvaracxelia) 
    2.5. inflaciis gamomwvevi mizezebi da antiinflaciuri regulireba saqarTveloSi 

(cicino TeTrauli) 
 

  kvlevis ZiriTadi Sedegebi: 
 

1. gamokvleulia saqarTvelos ekonomikaSi makroekonomikur maCvenebelTa dinamika, 
ramac aCvena, rom damoukidebeli saqarTvelos pirobebSi es maCveneblebi um-
jobesdeba, magram ara im tempebiT, risi miRwevac SesaZlebeli iyo, adgili rom ar 
hqonoda Secdomebs reformebis ganxorcielebis dros. gansakuTrebiT cudi 
Tanafardoba arsebobs eqsportisa da importis moculobaTa Soris. wlebis ganma-
vlobaSi uaryofiTi savaWro saldo negatiur gavlenas axdens ekonomikaze, 
gansakuTrebiT savaluto kursze. saerTod, negatiurma sastarto pirobebma da 
reformebis dros daSvebulma Secdomebma daRi daasva garqmnebis mTel periods da, 
miuxedavad garkveuli warmatebebisa, reformebamdeli donec ki ver iqna miRweuli. 

2. dasabuTebulia, rom globalizacia gavlenas axdens ekonomikis yvela seqtorze, 
maT Soris umuSevrobaze, rac damokidebulia msoflio da erovnul ekonomikebSi 
arsebul mdgomareobaze, qveynis integraciul procesebSi CarTulobaze.  

3. dasabuTebulia, rom amJamad mimdinareobs globaluri Sromis bazris formirebis 
procesi da, sabolood, masSi CarTuli aRmoCndeba yvela qveyana. Kvalificiuri 
Sroma iRebs globalur xasiaTs. Sroma xdeba inovaciuri, rac gavlenas axdens 
erovnuli Sromis bazarze _ sul ufro izrdeba moTxovna maRalkvalificiur 
specialistebze finansebis, medicinis, dazRvevis, turizmis, sainformacio da sxva 
progresuli teqnologiebis sferoebSi.  

4. gamoTqmulia mosazreba, rom globaluri Sromis bazari ganicdis winaaRmdegobebs, 
upirveles yovlisa, globalur da erovnul interesTa sxvadasxvaobis, erovnuli 
bazrebis ganviTarebis sxvadasxva donis arsebobis, Zvelsa da axals, maRal da 
dabalkvalificiur muSakTa Soris dapirispirebulobis, misi srulyofili 
regulirebisaTvis saWiro organoebis ararsebobis gamo da sxv. amitom mudmiv 
cvlilebasa da srulyofaSi myofi erovnuli da globaluri Sromis bazrebis 
normaluri ganviTarebisaTvis aucilebelia am procesis saerTaSoriso regulireba, 
raTa moxdes erovnul da globalur interesTa sruli Tanxvedra, arsebuli 
winaaRmdegobebi negatiuri movlenebiT rom ar dasruldes.  

5. gamovlenilia inflaciis gamomwvevi mizezebi da misi ganviTarebis Taviseburebebi 
saqrTveloSi. SemoTavazebulia misi daregulirebis gzebi da RonisZiebebi. 

6. gamoTqmulia mosazreba, rom kuponis gaufasurebis Semdeg inflacias saqarTveloSi 
raime seriozuli Sedegebi ar mohyolia. 

7. gamokvleulia saerTaSoriso migraciuli krizisi msoflioSi mimdinare procesebis 
fonze. 

8. saqarTveloSi arsebuli procesebis gaanalizebis safuZvelze SemoTavazebulia 
uaxloes perspeqtivaSi migraciis sferoSi mosalodneli tendenciebi. 

 
problema 3. qveynis ekonomikuri ganviTarebis Teoriuli da struqturuli 
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problemebi  (seqtoruli da regionuli ekonomikis ganyofileba) 
 

    Temebi da Semsruleblebi: 
  

       3.1 globalizaciisa da regionalizaciis pirobebSi qveynis ekonomikuri ganviTarebis 

Tanamedrove modelis formirebis Teoriuli aspeqtebi (emd, vaxtang burduli) 
       3.2. ekonomikuri  ganviTarebis struqturuli problemebi (emd, vaxtang burduli) 

 

   kvlevis ZiriTadi Sedegebi:  
 

1. gaSuqebuli da dasabuTebulia cnebebis _ “neoindustriuli ganviTareba” da “neo-

industriuli ekonomika”  Tanamedrove arsi, dasaxuli da dasabuTebulia 

neoindustriuli ganviTarebis pirobebSi konkretuli dargebis teqnologiuri 

ganviTarebis gzebi.  

2. kritikulad gamokvleulia cnebis “inovaciuri ekonomika” ramdenime Tanamedrove 

definicia da amis safuZvelze formulirebulia avtoriseuli gafarToebuli 

definicia (sxva ganxiluli definiciebis dadebiTi mxareebis gaTvaliswinebiT). 

3. gaxsnilia safinanso institutebisa da qseluri urTierTkavSirebis Tanamedrove 

Sinaarsi da ganxorcielebulia maTi sistematizacia. naCvenebia, rom es cnebebi 

warmoadgens qveynis neoindustriuli inovaciuri ganviTarebis mTavar upirobo 

atributebs.  

4. SemoTavazebulia saqarTvelos ekonomikis TviTkmarobis donis amaRlebis,  saqa-

rTvelos ekonomikis dargobrivi struqturis gaumjobesebis da struqturul-

dargobrivi politikisa da misi instrumentebis srulyofis mimarTulebebi im 

SesaZleblobebis gaTvaliswinebiT, romlebsac iZleva saqarTvelos evrokavSirTan 

asociaciis Sesaxeb SeTanxmebis debulebebi.  

5. dasabuTebulia, rom struqturuli efeqtis ZiriTadi Semfasebeli maCveneblebia 

ekonomikis mTlianad da seqtorebis (dargebis jgufebis WrilSi) TviTkmarobis 

doneebi. 

6. gamokvleulia ekonomikis TviTkmarobis done gamsxvilebuli dargobrivi jgufebis 

WrilSi da amis safuZvelze SemoTavazebulia saqarTvelos ekonomikis dargobrivi 

struqturis gaumjobesebis mimarTulebebi. 

7. gansazRvrulia saqarTvelos struqturul-dargobrivi politikisa da misi in-

strumentebis srulyofis mimarTulebebi im SesaZleblobebis gaTvaliswinebiT, 

romlebsac iZleva saqarTvelos evrokavSirTan asociaciis Sesaxeb SeTanxmebis 

debulebebi. 

 

 

 

 
problema 4. seqtoruli ekonomikis ganviTarebis problemebi 

                 (seqtoruli da regionuli ekonomikis ganyofileba) 
 

    Temebi da Semsruleblebi: 
  

4.1. mrewvelobis ganviTarebis problemebi saqarTveloSi (nanuli arevaZe) 

4.2. saqarTvelos energetika (ramaz abesaZe) 
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4.3. saqarTvelos manqanaTmSenebloba da liTondamuSaveba (nanuli arevaZe) 

4.4. saqarTvelos qimiuri da navTobqimiuri mrewveloba (nanuli arevaZe) 

4.5. saqarTvelos Savi da feradi metalurgia (nanuli arevaZe) 

4.6. saqarTvelos xe-tyis, xisdammuSavebeli da celuloza-qaRaldis mrewveloba 

(nanuli arevaZe) 

4.7. saqarTvelos saSeni masalebis mrewveloba (nanuli arevaZe) 

4.8. saqarTvelos msubuqi mrewveloba (nanuli arevaZe) 

4.9. saqarTvelos kvebis mrewveloba (nanuli. arevaZe) 

4.10. samSeneblo seqtoris ganviTareba saqarTveloSi (gia bregvaZe)  
4.11.Mmomsaxurebis sferos ganviTareba saqarTveloSi (qeTevan qvelaZe, nunu qistauri, 

mediko melaSvili) 

4.12. mecnierebis ekonomikis problemebi saqarTveloSi (roland sarCimelia). 
 

kvlevis ZiriTadi Sedegebi: 
 

1. dasabuTebulia qveynis mdgradi ganviTarebis, Tavdacvisunarianobis ganmtkicebis, 

damoukideblobis SenarCunebis, mosaxleobis masobrivi dasaqmebis, ekonomikuri 

zrdis, mosaxleobis cxovrebis donis da warmoebis efeqtianobis amaRlebis, sxva 

dargis ganviTarebis, simdidris dagrovebis, ganviTarebuli qveynis rigebSi 

Cadgomis, inovaciur ekonomikaze gadasvlis uzrunvelyofis SeuZlebloba 

mrewvelobis uaxles teqnikur da teqnologiur doneze ganviTarebis gareSe. 

2. gamovlenilia mrewvelobis ganviTarebaSi arsebuli ZiriTadi problemebi, gansa-

zRvrulia misi ganviTarebis SesaZleblobebi da savaraudo tendenciebi. 

3. amovlenilia saqarTvelos mrewvelobis ganviTarebisaTvis damaxasiaTebeli Zi-

riTadi tendenciebi krizisamdel, krizisis da krizisis Semdgomi periodisaTvis, 

gansazRvrulia mrewvelobis roli da adgili saqarTvelos ekonomikaSi da misi 

ganviTarebis SesaZlo tendenciebi momavalSi. 

4. dadgenilia saqarTvelos eleqtroenergetikisa da saTbobi mrewvelobis ganvi-

Tarebis tendenciebi, gamovlenilia arsebuli naklovanebebi da maTi aRmofxvris 

gzebi. gansazRvrulia aratradiciuli energoresursebis gamoyenebis SesaZ-

leblobebi. 

5. gamovlenilia saqarTvelos iseTi dargebis ganviTarebis kanonzomierebebi, rog-

oricaa manqanaTmSenebloba da liTondamuSaveba, qimiuri da navTobqimiuri mre-

wveloba, Savi da feradi metalurgia, saqarTvelos xe-tyis, xisdammuSavebeli da 

celuloza-qaRaldis mrewveloba, saSeni masalebis mrewveloba, msubuqi 

mrewveloba da kvebis mrewveloba, gamovlenilia uaryofiTi mxareebi da mocemulia 

maTi aRmofxvris gzebi. 

6. gamovlenilia bolo wlebSi saqarTveloSi mSeneblobis seqtoris ganviTarebis 

specifika da Taviseburebani. Seswavlili da gaanalizebulia is problemebi, 

romelic am sferoSia da dasaxulia maTi gadaWris gzebi. 

7. gamovlenilia saqarTvelos momsaxurebis sferos iseTi dargebis ganviTarebis 

kanonzomierebebi, rogoricaa turistuli momsaxureba, transporti da kavSir-

gabmuloba, infrastruqturuli momsaxureba, ganaTleba, sainformacio momsaxureba, 

distribucia, saqmiani momsaxureba, sastumroebi da restornebi, gamovlenilia 

uaryofiTi mxareebi da mocemulia maTi aRmofxvris gzebi. 
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8. gamokvleulia saqarTveloSi mecnierebis sferoSi arsebuli mdgomareoba da da-

saxulia gzebi mecnierebis ganviTarebis mimarTulebiT, maT Soris, ekonomikuri 

berketebis gamoyenebiT 

 
problema 5. qveynis ekonomikuri ganviTarebis regionuli problemebi 

                     (seqtoruli da regionuli ekonomikis ganyofileba)                                                           
     

   Temebi da Semsruleblebi:   
  

       5.1.  ekonomikuri ganviTarebis regionuli problemebi (emd, vaxtang burduli) 
 

kvlevis ZiriTadi Sedegebi:  
 

1. ganxorcielebulia rigi maCveneblis mixedviT regionebis mosaxleobis keTildRe-

obisa da ekonomikuri situaciis (saqmianobis saxeebis WrilSi) SedarebiTi 

ekonomikuri analizi, ris Sedagad dadgenilia saqarTvelos regionebis Camor-

Ceniloba Sesabamisi maCveneblebis mixedviT ruseTisa da ukrainis maCveneblebisagan 

da, aseve, am maCveneblebis sidideebis mixedviT uTanabroba saqarTvelos regionebs 

Soris. 

2. ganviTarebuli qveynebis gamocdilebisa da transformaciuli periodis Taviseb-

urebebis gaTvaliswinebiT mocemuli da dasabuTebulia regionebis ekonomikuri da 

socialuri ganviTarebis strategiis SemuSavebisa da aseTi ganviTarebis 

koordinaciis da stimulirebis sistemebis srulyofis gzebi. 

3. dasaxulia saqarTvelos regionebSi ekonomikuri situaciis gaumjobesebis ZiriTadi 

mimarTulebebi. 

4. zogierTi ganviTarebuli da ganviTarebadi qveynis gamocdilebis gaTvaliswinebiT 

SemoTavazebulia saqarTveloSi sajaro marTvis decentralizaciis gzebi. 

zogierTi ganviTarebuli da ganviTarebadi qveynis gamocdilebis gaTvaliswinebiT 

SemoTavazebulia saqarTveloSi sajaro marTvis decentralizaciis gzebi. 

  
problema 6. biznesis ganviTarebis problemebi saqarTveloSi 

                         (biznesis kvlevis ganyofileba) 
 

    Temebi da Semsruleblebi:  
  

    6.1. adamianiseuli kapitalis konkurentunarianobis amaRleba da biznesis ganviTareba 

saqarTveloSi (giorgi berulava, Teimuraz gogoxia)  

                   6.2. mcire biznesis  ganviTarebis  kanonzomierebebi saqarTveloSi (eTer 

kakulia) 

     6.3. mcire biznesi _ umuSevrobis Semcirebis faqtori (eTer kakulia) 
         6.4. socialuri dazRvevis biznesis ganviTareba saqarTveloSi (eTer kakulia) 

       6.5. saxelmwifo sawarmoebis marTvis Taviseburebani saqarTveloSi da maTi efeqtian-

obis amaRlebis gzebi (Tea lazaraSvili) 
    6.6. biznesis organizaciuli sistemis ganviTareba da misi dargobrivi aspeqtebi (mari-

ne cucqiriZe) 
   

    kvlevis ZiriTadi Sedegebi:  
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1. dadgenilia saqarTveloSi biznesis ganviTarebis kanonzomierebebi, warmoebisa da 

momsaxurebis sistemis ganviTarebaze dasaqmebis, inovaciuri da sxva faqtorebis 

gavlena. 

2. gamokveTilia saqarTveloSi mcire biznesis formirbisa da ganviTarebis 

kanonzomierebebi gamovlenilia uaryofiTi da dadebiTi mxareebi da 

SemoTavazebulia Sesabamisi winadadebebi. 

3. ganviTarebuli qveynebis masalebis analizis safuZvelze naCvenebia mcire 

biznesis roli  dasaqmebas zrdasa da umuSevrobis SemcirebaSi, naCvenebia  

qveyanaSi am mimarTulebiT arsebuli  potenciali. 

4. saqarTveloSi socialuri dazRvevis biznesis ganviTarebis arsebuli 

mdgomareobis analizis safuZvelze warmodgenilia, iformaciuli da  

finansuri nakadebis moZraobis meqanizmi. 

5. gansazRvrulia saqarTveloSi konkurentunarianobis amaRlebaSi adamianiseuli 

kapitalis roli. 

6. gamovlenilia biznesis ganviTarebis Semaferxebeli faqtorebi. 

7. SemuSavebulia rekomendaciebi saqarTveloSi konkurentunarianobis amaRlebisa da 

biznesis ganviTarebis Sesaxeb.  

8. dadgenilia, rom saxelmwifo sakuTrebaSi arsebuli sawarmoebis mdgomareoba 

sakmaod mZimea: sawarmoTa Statebi aris gaberili, ar funqcionirebs makontrol-

ebeli sistema, saxelmwifo saxsrebi aramiznobrivad da araefeqtianad ixarjeba, ar 

moqmedebs kontrolis meqanizmi, ar aris SemuSavebuli saxelmwifo sawarmoTa 

daarsebisaTvis saWiro kriteriumebi, ar aris gamijnuli funqciebi saministroebsa 

da sawarmos mmarTvel organoebs Soris da sxv. 

9. SemoTavazebulia saxelmwifo sawarmoTa marTvis dualisturi modeli. 
  

  problema 7. safinanso sistemis problemebi saqarTveloSi 
 

   Temebi da Semsruleblebi: 
   

7.1. safinanso sistemis Taviseburebani saqarTveloSi (Tea lazaraSvili, medea mela-

Svili) 
7.2. sagadasaxado sistemis srulyofis sakiTxisaTvis (TinaTin qurdaZe) 
7.3. saqarTvelos sabiujeto sistemis ganviTareba saqarTveloSi (medea melaSvili, nu-

nu qistauri) 

7.4. msoflio finansuri krizisis fundamenturi faqtorebi (giorgi sigua) 

 
 

kvlevis ZiriTadi Sedegebi:  
 

1. gamovlenilia saqarTveloSi safinanso sistemis Semadgeneli infrastruqturis _ 

sabanko sistemis, fasiani qaRaldebis bazris, sapensio  da sadazRvevo sistemis 

Camoyalibebisa da ganviTarebis kanonzomierebebi. Ggamovlenilia dadebiTi da 

uaryofiTi mxareebi da dasaxulia uaryofiT mxareTa aRmofxvris gzebi. 

2. dadgenilia saqarTveloSi sagadasaxado sistemis ganviTarebis kanonzomierebebi. 

dasaxulia misi gaumjobesebis gzebi. 

3. sabiujeto politika ganxilulia, rogorc saxelmwifo ekonomikuri politikis Zi-
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riTadi rgoli, romlis sworad warmarTvaze didadaa damokidebuli qveynis 

ekonomikuri ganviTareba da amiT mosaxleobis socialur-ekonomikuri mdgomareobis 

gaumjobeseba, ganxilulia biujetis ZiriTadi amocanebi, funqciebi, principebi da 

srulyofis gzebi. 

4. gamokvleulia msoflio finansuri krizisis gamomwvevi mizezebi da faqtorebi  

 
problema 8. saerTaSoriso ekonomikuri urTierTobebi da globalizacia  

                     (saerTaSoriso-ekonomikur urTierTobaTa ganyofileba) 
   Temebi: 
 

8.1 saqarTvelos sagareo vaWroba sagadasaxdelo balansebis sistemaSi (iza naTela-

uri, Tamar TaflaZe) 
8.2. saqarTvelos sagareo vaWrobis SesaZleblobebi (roland sarCimelia)  
8.3. globalizacia da misi gavlena erovnul ekonomikebze (ramaz abesaZe) 

   

kvlevis ZiriTadi Sedegebi:  

1. saqarTvelos sagadasaxdelo balansebis informaciaze dayrdnobiT, gamovlenili 

da Sefasebulia qveynis sagareo vaWrobis cvlilebis tendenciebi saqonlis 

saxeobebisa da partniori qveynebis WrilSi, SemoTavazebulia sagareo vaWrobis 

gaZlierebis gzebi. 

2. gamokvleuli da SemoTavazebulia winadadebebi saqarTvelos evrokavSirTan Ta-

visufali vaWrobis formirebasTan dakavSirebiT, romelTa gauTvaliswinebloba 

sagareo vaWrobaSi ekonomikaSi barierebs qmnis da zarals iwvevs. 

3.  gansazRvrulia postsabWoTa saqarTvelos evrokavSirSi SeRwevis SesaZleblobebi 

da sagareo vaWrobis ekonomikuri efeqtianoba globalizaciis pirobebSi. 

4. dasmulia wrfivi daprogramebis axali amocana da warmodgenilia Sesabamisi mo-

deli, romelic sagareo vaWrobis SesaZleblobis gafarToebas exeba. 

5. dadgenilia globalizaciis erovnul ekonomikebze gavlenis sferoebi, globaliza-

ciis pirobebSi saxelmwifos zogierTi funqcia izRudeba, magram igi iZens ufro did, 

saerTaSoriso funqcias, romelic mimarTuli unda iyos globalizaciis negatiuri 

zemoqmedebis ganeitralebisaken, daxmarebebis efeqtiani gamoyenebis, konkurentunarianobis 

amaRlebis, saukeTeso erovnuli tradiciebis SenarCunebisa da misi Semdgomi srulyofisaken  
 

problema 9. soflis ekonomikis ganviTarebis problemebi saqarTveloSi 

                            (agrarul problemaTa laboratoria) 
 

Temebi: 
 

   9.1. soflis ekonomikis transformireba saqarTveloSi (zurab reviSvili) 
 9.2. socialuri mdgomareoba soflad (zurab reviSvili) 
 9.3. soflis ekonomikis saxelmwifo regulirebis problemebi (zurab reviSvili) 
 9.4. struqturuli cvlilebebi saqarTvelos soflis meurneobaSi (lina   daTunaSvi-

li) 
 9.5. soflis meurneobis wamyvani dargebis ganviTarebis problemebi (lina daTunaSvi-

li) 
    9.6. faswarmoqmnisa da rentabelobis problemebi mecxoveleobaSi (Tengiz qavTaraZe) 
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kvlevis ZiriTadi Sedegebi:  
 

1. gamoyofilia soflis reformirebis oTxi periodi, mocemulia maTi daxasiaTeba, 

gamaxvilebulia yuradReba reformirebis dadebiT da uaryofiT Sedegebze. 

2. gamovlenilia sasoflo-sameurneo miwebis gankerZoebisa da ganawilebis procesis 

uaryofiTi Sedegebi. dadgenilia ucxoelebsa da ucxour iuridiul pirebze 

savargulebis miyidvasTan dakavSirebuli arsebuli samarTlebrivi da faqtobrivi 

mdgomareoba.  

3. gamovlenilia sasoflo dasaxlebuli punqtebis tipebis da maTSi mosaxleobis 

cvlilebaTa kanonzomierebani, mTlianad soflis ganviTarebis tendencia. 

ganviTarebulia mosazrebebi, romelTa gaTvaliswineba xels Seuwyobs 

reformirebis dros daSvebuli Secdomebis gamosworebas, mcire da saSualo 

sasoflo dasaxlebebis mdgrad ganviTarebas. 

4.  gamovlenilia saqarTvelos soflis mZime socialuri mdgomareobis: siRaribis, 

arasruli dasaqmebisa da faruli umuSevrobis, socialuri uzrunvelyofis dabali 

donis mizezebi. yuradReba Ggamaxvilebulia siRaribis kvlevis rig meTodologiur 

sakiTxebze, romelTa srulyofac gaaumjobesebs siRaribis maxasiaTeblebis 

Sesadarisobas da swor analizs dinamikaSi. 

5.  naCvenebia qalaqTan SedarebiT soflis siRaribis maRali done, siRaribis meti 

siRrme da meti simwvave; qalaqisa da soflisNSinameurneobebis Semosavlebisa da 

moxmarebis doneebisa da struqturebis mkveTri gansxvavebani. 

6. yuradReba gamaxvilebulia soflad arasruli dasaqmebisa da faruli umuSevrobis 

kvlevis meTodologiur sakiTxebze, aseve soflad faqtobrivi dasaqmebis 

gadidebisa da umuSevrobis Semcirebis aqtualur sakiTxebze. 

7. ganviTarebulia mosazreba soflis meurneobisa da soflis ekonomikur problemaTa 

daZlevaSi saxelmwifos Carevis aucileblobisa. gaSuqebulia soflis meurneobis 

saxelmwifoebrivi regulirebis zogierTi saerTaSoriso gamocdileba, naCvenebia am 

regulirebis sxvadasxva formebi da meTodebi.  SemoTavazebulia soflis 

meurneobaSi saxelmwifo Carevis miznebi da instrumentebi. 

8. SemoTavazebulia saqarTvelos soflis meurneobaSi samTavrobo intervenciis 

umniSvnelovanesi  mimarTulebebi da prioritetebi. ganviTarebulia pozicia 

saqarTveloSi erTiani gansaxlebiTi sistemebis – „qalaqi-sofeli“, 

„municipalitetis centri-sofeli“ formirebis saxelmwifo xelSewyobis Taobaze.  

9. gamokvleulia arsebuli mdgomareoba saqarTvelos sasoflo warmoebis iseT 

dargebSi, rogoricaa: mecxoveleoba, mexileoba, mecitruseoba,  meCaieoba, mevenaxeoba, 

erTwliani da mravalwliani kulturebis warmoeba. gamovlenilia dadebiTi da 

uaryofiTi mxareebi da SemoTavazebulia winadadebebi da dasaxulia RonisZiebebi 

soflis meurneobis Semdgomi ganviTarebis mimarTulebiT. 

10. SemoTavazebulia winadadebebi saqarTvelos soflis meurneobaSi faswarmoqmnisa da 

saxelmwifo Sesyidvebis gaumjobesebis mimarTulebiT. 

 
problema 10. Mmdgradi ganviTarebis ekonomikuri problemebi saqarTveloSi 

                        (bunebaTsargeblobisa da garemos dacvis ganyofileba) 
 
   Temebi da Semsruleblebi:   
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10.1. mdgradi ganviTarebis arsebuli mdgomareoba saqarTveloSi (mamuka xuskivaZe, 
zurab nozaZe) 

10.2 bunebrivi resursebis gamoyenebisa da dacvis ekonomikuri problemebi saqarTve-
loSi (Tina CxeiZe) 

10.3. atmosferos dacva _ erT-erTi umniSvnelovanesi garemosdacviTi problema sa-
qarTveloSi (lia dvaliSvili) 

      

kvlevis ZiriTadi Sedegebi:  
 

1. Sefasebulia saqarTveloSi mdgradi ganviTarebis arsebuli mdgomareoba ekono-
mikur, ekologiur da socialur-instituciur aspeqtebSi saerTaSoriso praqtikaSi 
miRebuli kriteriumebis mixedviT.  

2. gamovlenilia saqarTveloSi postkomunisturi transformaciis procesSi ekolo-
giuri problemebis warmoSobis mizezebi. 

3. gamokvleulia mdgradi ekonomikuri ganviTarebis erT-erTi aqtualuri problemis _ 
miwis resursebis optimalurad gamoyenebis mdgomareoba saqarTveloSi. 

4. gamovlenilia saqarTveloSi saxnavi miwebis farTobis Semcirebis mizezebi, kerZod: 
sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwebis gamoyeneba arasasoflo daniSnulebis 
miwebad; miwis erozia da damlaSeba; miwebis gaudabnoeba; miwebis degradacia da 
sxv. 

  
problema 11. evrointegraciisa da inovaciuri ekonomikis formirebis Teoriuli   

problemebi da saqarTvelos ekonomikis gamowvevebi 

                             (ekonomikuri Teoriis ganyofileba) 
 

   Temebi da Semsruleblebi:   
 

   11.1. evrointegraciis Teoriuli problemebi (alfred kurataSvili) 
11.2. evrointegraciis moTxovnebi da saqarTvelos ekonomikis gamowvevebi (revaz java-

xiSvili) 
11.3. evrokavSiris inovaciuri ganviTarebis indikatorebi da maCveneblebi (nata davla-

SeriZe) 
14.4. inovaciebi da inovaciuri ekonomikis formirebis zogadi mimarTulebebi saqarT-

veloSi (ramaz abesaZe) 
 

kvlevis ZiriTadi Sedegebi: 
 

1. evrointegraciis procesi ganxilulia Teoriul WrilSi. evrointegraciis 

Teoriuli problemebis kvleva gansakuTrebiT mniSvnelovani da aqtualuria 

Tanamedrove pirobebSi. miCneulia, rom evrokavSirSi integraciis strategiul 

miznad gamocxadeba seriozul Secdomas warmoadgens, radgan evrointegracia unda 

iyos ara mizani, aramed is unda ganixilebodes mxolod rogorc adamianis _ 

xalxis _ interesebis realizaciis aucilebeli saSualeba. 

2. gamoTqmulia mosazreba, rom saqarTvelosa da evrokavSirs Soris asocirebis 

Sesaxeb SeTanxmebiT ganisazRvreba axali didi gamowvevebi da amocanebi qveynis 

ekonomikisa da misi calkeuli dargebis daCqarebuli ganviTarebis mimarTulebiT. 

Aaqedan gamomdinare, gansazRvrulia saqarTvelos rogorc makroekonomikuri, ise 

ekonomikis calkeuli dargebisa da sferoebis winaSe mdgari gamowvevebi.  

3. asocirebis moTxovnebidan gamomdinare, gamokvleulia qveynis ekonomikis 

reformirebis, sakanonmdeblo-normatiuli bazis srulyofisa da evrokavSiris 



12 

 

kanonmdeblobasTan, standartebsa da regulaciebTan maTi etapobrivi daaxloebis 

sakiTxebi. 

4. gamokvleulia evrokavSiris inovaciuri   ganviTarebis indikatorebi  da   

maCveneblebi, romelTa saSualebiTac evrokavSiris qveynebs SeuZliaT, Seafason 

inovaciuri saqmianoba ZiriTad konkurentebTan _ aSS-Tan da iaponiasTan SedarebiT, 

da gamoavlinon saukeTeso gamocdileba. 

5. gamovlenilia inovaciuri sistemisa da politikis arsebuli mdgomareoba  da 

SemoTavazebulia inovaciuri ekonomikis formirebis zogadi mimarTulebebi 

saqarTveloSi. 

 

 
 

 
 

 publikaciebi: 

ა) saqarTveloSi 
monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 

 
 

monografiis saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdeb
is 

raoden
oba 

1 asaTiani rozeta XX saukunis msoflio ekonomi-
kis konceptualuri analizi da 
saqarTvelos ekonomikuri port-
reti. 

Tbilisi, 
gamomcemloba 
`siaxle~, 2015. 

 

140 

2 Ppapava vladimeri, 
TaflaZe Tamari, 
gegeSiZe arCili 

saqarTvelos ekonomika: refor-
mebi da fsevdoreformebi  

Tbilisi, “inteleqti” 210 

3 CxeiZe Tina, qvelaZe 
qeTino 

miwis resursis da miwaTsar-
geblobis aqtualuri sakiTxebi 
saqarTveloSi. 

 

Sps. `veqtori 2009~-is 
gamomcemloba. Tbili-
si 2015. 

211 

 
anotaciebi qarTul enaze 

v. papava, T. TaflaZe, a. gegeSiZe. naSromSi ganxilulia im ekonomikuri reformebis arsi, 
romlebic saqarTvelos ekonomikaSi qveynis mier saxelmwifoebrivi damoukideblobis 
aRdgenidan moyolebuli dRemde iqna gatarebuli. gaanalizebulia saqarTvelos 
ekonomikis reformirebis rogorc miRwevebi, ise am procesSi daSvebuli Secdomebic. 
gamokveTilia uaxloes momavalSi saqarTveloSi gasatarebeli eknomikuri reformebis 
magistraluri gza. wigni  gankuTvnilia mecnier-ekonomistebisaTvis,  ekonomikuri 
profilis umaRlesi saswavleblebisa da ekonomikis fakultetebis studentebisaTvisa da 
profesorebisaTvis, agreTve saqarTvelos ekonomikis aqtualuri problemebiT 
dainteresebul mkiTxvelTa im farTo wrisaTvis. 
T. CxeiZe, q. qvelaZe.  wignSi miwa ganxilulia, rogorc bunebrivi resursi, qveynis 
simdidre da saxelmwifos safuZveli, romelsac movla da gafrTxileba esaWireoba. 
naCvenebia rom miwis optimalur gamoyenebazea damokidebuli mosaxleobis, rogorc 
sasursaTo usafrTxoeba, ise siRaribe da SimSili. 

wignSi aseve ganxilulia saqarTvelos damoukideblobis aRdgenis Semdeg qveyanaSi 
gatarebuli agraruli reformis Sedegi ori aTeuli wlis gadasaxedidan. 
naSromi gaTvaliswinebulia mkiTxvelTa farTo wrisaTvis. migvaCnia, rom is daainteresebs 
yvelas, visTvisac Zvirfasia mSobliuri miwa da qveynis momavali. 
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saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis raodenoba 

1 
 
 

ramaz abesaZe ekonomikuri 
ganviTareba 

Tsu paata 
guguSvilis 
ekonomikis 
institutis 

gamomcemloba. 
Tbilisi, 2015. 

 
 

227 

anotaciebi qarTul enaze 

r. abesaZe. wigni warmoadgens saxelmZRvanelos studentebisaTvis, romlebic Seiswavlian 
disciplinas _ `ekonomikuri ganviTareba~. 

    wigni gankuTvnilia aseve mecnier-ekonomistebisa da mkiTxvelTa farTo wrisaTvis. 

 
 

 
krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis saxelwodeba gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 
 
 
 
 
2 
 

mTavari redaqtori _ 
emd, prof. ramaz 
abesaZe 
 
 
 
 
mTavari redaqtori _ 
emd, prof. ramaz 
abesaZe 
 
 

akad. p. guguSvilis dabadebidan 
110-e wlisTavisadmi miZRvnili 
saerTaSoriso samecniero konfe-
renciis masalebis krebuli _ 
`erovnuli ekonomikebis mdgradi 
ganviTarebis aqtualuri 

problemebi~. 
Tsu paata guguSvilis 
saxelobis ekonomikis 
institutis samecniero Sromebis 
krebuli, tomi VIII. 

Tsu paata 
guguSvilis 
ekonomikis 
institutis 

gamomcemloba. 
Tbilisi, 2015. 

 
`__~ 

590 

anotaciebi qarTul enaze 

1. krebulSi qveyndeba ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis 
paata guguSvilis ekonomikis institutSi gamarTul saerTaSoriso samecniero-
praqtikul konferenciaze wakiTxuli moxsenebebis masalebi Temaze `erovnuli 
ekonomikebis mdgradi ganviTarebis aqtualuri problemebi~. krebuli gankuTvnilia 
mkiTxvelTa farTo wrisaTvis da daxmarebas gauwevs ara mxolod specialistebs, aramed 
ekonomikis sakiTxebiT dainteresebul nebismier pirs. 

2. “ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis paata guguSvilis 
ekonomikis institutis samecniero Sromebis krebulSi” qveyndeba institutis mecnier 
TanamSromelTa da saqarTvelos mecnier-ekonomistTa naSromebi, romlebic eZRvneba 
Tanamedrove aqtualur ekonomikur problemebs. krebuli gankuTvnilia mkiTxvelTa 
farTo wrisaTvis da daxmarebas gauwevs ara mxolod specialistebs, aramed ekonomikis 
sakiTxebiT dainteresebul nebismier pirs. 
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Eეnciklopedia 

 
# avtori/avtorebi enciklopediis dasaxeleba gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 asaTiani 
rozeta 

Tanamedrove ekonomikis 
mcire enciklopedia 

Tbilisi, gamomcemloba 
`siaxle~, 2015. 

40,0 

 
 
statiebi 
 
# avtori/ 

avtorebi 
statiis saTauri, Jurnalis/krebulis 
dasaxeleba 

# gamocemis 
adgili, 
gamomcemlo
ba 

gver
debi
s 
rao
deno
ba 

1 1
1 

1 

 
 
abesaZe 
ramazi 

mdgradi ganviTarebis ekonomikuri aspeqtebi. 
akad. p. guguSvilis dabadebidan 110-e 
wlisTavisadmi miZRvnili saerTaSoriso 
samecn. konferenciis masalebis krebuli. 
`erovnuli ekonomikebis mdgradi 

ganviTarebis aqtualuri problemebi~. 

 Tbilisi, 
Tsu p. 
guguSvilis 
saxelobis 
ekonomikis 
institutis 
gamomcemlo
ba 

8 

2 abesaZe 
ramazi 

Tanamedrove teqnologiebi da ekonomikuri 
ganviTareba. saerTaSoriso samecniero 
konferenciis masalebis krebuli 
`Tanamedrove informaciuli teqnologiebi 
ekonomikuri globalizaciis pirobebSi~.  
 

 `universite-
tis 

gamomcemlo-
ba~. Tbilisi 

2015. 

 

3 abesaZe 
ramazi 

inovaciebi da inovaciuri ekonomikis 
formirebis zogadi mimarTulebebi saqarT-
veloSi. Tsu paata guguSvilis ekonomikis 
institutis samecniero Sromebis krebuli. 

VIII Tsu paata 
guguSvilis 
ekonomikis 
institutis 
gamomcemlo

ba. 
Tbilisi, 

2015. 

 

4 arevaZe 
nanuli 

saqarTvelos mrewveloba. Tsu paata 
guguSvilis ekonomikis institutis 
samecniero Sromebis krebuli. 

VIII Tsu paata 
guguSvilis 
ekonomikis 
institutis 
gamomcemlo

ba. 
Tbilisi, 

2015. 

16 

5 arevaZe 
nanuli 

Savi da feradi metalurgiis mrewvelobis 
ganviTarebis zogierTi aspeqti saqarTveloSi. 
akad. p. guguSvilis dabadebidan 110-e 
wlisTavisadmi miZRvnili saerTaSoriso 
samecn. konferenciis masalebis krebuli. 
`erovnuli ekonomikebis mdgradi 

ganviTarebis aqtualuri problemebi~. 

 `__~ 6 

6 arevaZe 
nanuli 

saqarTvelos kvebis mrewveloba. Tsu paata 
guguSvilis ekonomikis institutis 
samecniero Sromebis krebuli. 

VIII `__~ 6 
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7 arevaZe 
nanuli 

manqanaTmSenebloba da liTondamuSaveba 
saqarTveloSi. Tsu paata guguSvilis 
ekonomikis institutis samecniero Sromebis 
krebuli. 

VIII `__~ 7 

8 arevaZe 
nanuli 

საქართველოს ქიმიური და ნავთობქიმიური 

მრეწველობა. Tsu paata guguSvilis ekonomikis 

institutis samecniero Sromebis krebuli. 

VIII `__~ 5 

9 arevaZe 
nanuli 

Savi da feradi metalurgia saqarTveloSi. 
Tsu paata guguSvilis ekonomikis institutis 
samecniero Sromebis krebuli. 

VIII `__~  

10 arevaZe 
nanuli 

saqarTvelos xe-tyis, xisdammuSavebeli da 
celuloza-qaRaldis mrewveloba. Tsu paata 
guguSvilis ekonomikis institutis 
samecniero Sromebis krebuli. 

VIII `__~ 5 

11 arevaZe 
nanuli 

saSeni masalebis mrewveloba saqarTveloSi. 
Tsu paata guguSvilis ekonomikis institutis 
samecniero Sromebis krebuli. 

VIII `__~  

12 arevaZe 
nanuli 

saqarTvelos msubuqi mrewveloba. Tsu paata 
guguSvilis ekonomikis institutis 
samecniero Sromebis krebuli.  

VIII `__~ 7 

13 asaTiani 
rozeta 

sakurorto-turistuli industriis 

ganviTarebis Taviseburebebi saqarTveloSi. 
akad. p. guguSvilis dabadebidan 110-e 
wlisTavisadmi miZRvnili saerTaSoriso 
samecn. konferenciis masalebis krebuli. 
`erovnuli ekonomikebis mdgradi 

ganviTarebis aqtualuri problemebi~. 

           `__~ 0,9 

14 berulava 
gia 

სამრეწველო საწარმოების საექსპორტო საქმიანობაში 

მომსახურების დარგთა ლიბერალიზაციის როლის 

შესახებ გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნების 

მაგალითზე. 

საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემია, 

2015. 

Sro
mebi, 
XIIt. 

თბილისი, 

უნივერსალი 

 
 

18 

15 berulava 
gia, 
gogoxia 
Temuri 

ადამიანისეული კაპიტალის კონკურენტ-

უნარიანობის ამაღლება და ბიზნესის განვითარება 

საქართველოში. 
Tsu p. guguSvilis saxelobis ekonomikis 

institutis samecniero Sromebis krebuli. 

VIII Tsu paata 
guguSvilis 
ekonomikis 
institutis 
gamomcemlo
ba. 
Tbilisi, 
2015. 
 

12 

16 berulava 
gia 

ნდობაზე აგებული ურთიერთობები და ფირმის 

საქმიანობა გარდამავალი ეკონომიკების 

მაგალითზე. akad. p. guguSvilis dabadebidan 
110-e wlisTavisadmi miZRvnili saerTaSoriso 
samecn. konferenciis masalebis krebuli. 
`erovnuli ekonomikebis mdgradi 
ganviTarebis aqtualuri problemebi~. 

 `__~ 4 
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17 bregvaZe 
gia 

samSeneblo seqtoris ganviTareba saqarTve-
loSi. Tsu p. guguSvilis saxelobis 
ekonomikis institutis samecniero Sromebis 
krebuli.  

VIII `__~ 7 

18 bregvaZe 
gia 

investiciebi samSeneblo seqtorSi. akad. p. 
guguSvilis dabadebidan 110-e wlisTavisadmi 
miZRvnili saerTaSoriso samecniero-praqti-
kuli konf. masalebis krebuli „erovnuli 
ekonomikebis mdgradi ganviTarebis 
aqtualuri problemebi“. 
 

 `__~  

19 burduli 
vaxtangi 

globalizaciis da regionalizaciis 
pirobebSi qveynis ekonomikuri ganviTarebis 
Tanamedrove modelis formirebis Teoriuli 
aspeqtebi. _ Tsu paata guguSvilis ekonomikis 
institutis samecniero Sromebis krebuli. 

VIII `__~ 1,55 

20 burduli 
vaxtangi 

ekonomikuri ganviTarebis struqturuli 
problemebi. _ Tsu paata guguSvilis 
ekonomikis institutis samecniero Sromebis 
krebuli. 

VIII `__~ 2,60 

21 burduli 
vaxtangi 

regionuli ganviTarebis problemebi. _ Tsu 
paata guguSvilis ekonomikis institutis 
samecniero Sromebis krebuli. 

VIII `__~ 3,62 

22 burduli 
vaxtangi 

 Структурно-отраслевой анализ уровня 

самодостаточности экономики Грузии и общие 

направления формирования прогрессивной отраслевой 

структуры. akad. p. guguSvilis 110-e 
wlisTavisadmi miZRvnili saerTaSoriso 
samecniero-praqtikuli konferenciis 
masalebis krebuli: `erovnuli ekonomikebis 
mdgradi ganviTarebis aqtualuri 
problemebi.~ 

 `__~ 1,04 

23 gogoxia 
Temuri 

teqnologiuri da marketinguli inovaciebi 
firmis efeqtianobis amaRlebaSi. akad. p. 
guguSvilis dabadebidan 110-e wlisTavisadmi 
miZRvnili saerTaSoriso samecniero-
praqtikuli konf. masalebis krebuli 
„erovnuli ekonomikebis mdgradi ganviTa-
rebis aqtualuri problemebi“. 
 

 `__~  

24 gogoxia 
Temuri 

teqnologiuri da marketinguli inovaciebis 
danergvis stimulebi da barierebi. 
saerTaSoriso samecniero-analitikuri 
Jurnali “ekonomisti”. 

#5 `__~  

25 davlaSeri
Ze nata 

ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ ПО 
ЭКОНОМИКЕ САЙМОН КУЗНЕЦ ОБ 
АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ. 
akad. p. guguSvilis dabadebidan 110-e 
wlisTavisadmi miZRvnili saerTaSoriso 
samecniero-praqtikuli konf. masalebis 
krebuli „erovnuli ekonomikebis mdgradi 
ganviTarebis aqtualuri problemebi“. 

 `__~ 4 

26 davlaSeri
Ze nata 

ევროკავშირის ინოვაციური   განვითარების 

ინდიკატორები  და   მაჩვენებლები. Tsu p. 
guguSvilis saxelobis ekonomikis 

VIII `__~ 11 
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institutis samecniero Sromebis krebuli. 
27 daTunaSvi

li lina 
struqturuli cvlilebebi saqarTvelos 
soflis meurneobaSi. Tsu p. guguSvilis 
saxelobis ekonomikis institutis samecniero 
Sromebis krebuli. 

VIII `__~ 7 

28 daTunaSvi
li lina 

mecitruseobis ganviTarebis gzebi saqar-
TveloSi. Tsu p. guguSvilis saxelobis 
ekonomikis institutis samecniero Sromebis 
krebuli. 

VIII `__~ 8 

29 daTunaSvi
li lina 

meCaieobaSi krizisis daZlevisa da dargis 
Semdgomi ganviTarebis SesaZleblobebi. Tsu 
p. guguSvilis saxelobis ekonomikis 
institutis samecniero Sromebis krebuli. 

VIII `__~ 7 

30 daTunaSvi
li lina 

mevenaxeobaSi arsebuli mdgomareoba da 
dargis ganviTarebis gzebi saqarTveloSi. 
Tsu p. guguSvilis saxelobis ekonomikis 
institutis samecniero Sromebis krebuli. 

VIII `__~ 6 

31 daTunaSvi
li lina 

mecxoveleobaSi arsebuli mdgomareoba da 
ganviTarebis SesaZleblobebi. Tsu p. guguSvi-
lis saxelobis ekonomikis institutis 

samecniero Sromebis krebuli. 

VIII `__~ 9 

32 daTunaSvi
li lina 

meabreSumeobis ganviTarebis istoriis zogi-
erTi sakiTxi saqarTveloSi. akad. p. 
guguSvilis dabadebidan 110-e wlisTavisadmi 
miZRvnili saerTaSoriso samecn. konferen-
ciis masalebis krebuli. `erovnuli ekonomi-
kebis mdgradi ganviTarebis aqtualuri 

problemebi~. 

 `__~ 9 

33 dvaliSvi 
li lia  

atmosferos dacva _ erT-erTi umniSvnelova-
nesi garemosdacviTi problema saqarTveloSi. 
Tsu paata guguSvilis saxelobis ekonomikis 
institutis samecniero Sromis krebuli. 

VIII `__~ 10 

34 dvaliSvi 
li lia 

atmosferos dacvis sakiTxebi saqarTveloSi. 
akad. p. guguSvilis dabadebidan 110-e wlisTa-
visadmi miZRvnili saerTaSoriso samecn. 
konferenciis masalebis krebuli. `erovnuli 
ekonomikebis mdgradi ganviTarebis aqtua-

luri problemebi~.  

 `__~  

35 TeTrauli 
cicino 

inflaciis gamomwvevi mizezebi da antiinfla-
ciuri regulireba saqarTveloSi. Tsu paata 
guguSvilis saxelobis ekonomikis 
institutis samecniero Sromis krebuli. 

VIII `__~ 7 

36 TeTrauli 
cicino 

saxelmwifo da misi ekonomikuri funqciebi. 
akad. p. guguSvilis dabadebidan 110-e 
wlisTavisadmi miZRvnili saerTaSoriso 
samecn. konferenciis masalebis krebuli. 
`erovnuli ekonomikebis mdgradi ganviTa-

rebis aqtualuri problemebi~. 

 `__~  

37 kakulia 
eTeri 

mcire biznesi _ umuSevrobis Semcirebis 
faqtori. akad. p. guguSvilis dabadebidan 110-
e wlisTavisadmi miZRvnili saerTaSoriso 
samecn. konferenciis masalebis krebuli. 
`erovnuli ekonomikebis mdgradi ganviTa-

rebis aqtualuri problemebi~. 

 `__~ 7 

38 kakulia მცირე ბიზნესის  განვითა რების   `__~  
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eTeri კანონზომიერებები.   Tsu paata guguSvilis 
saxelobis ekonomikis institutis samecniero 
Sromis krebuli.                                                        

39 kakulia 
eTeri, 
Ciqovani 
elene 

სოციალური დაზღვევის ბიზნესის განვითარება 

საქართველოში. IV სამეცნიერო პრაქტიკული 

კონფერენცია „ბიზნესის განვითარების პრობლემები 

გლობალური ეკონომიკის პირობებში“. 

 თბილისი, 

  14-15 მაისი  

საქართველოს 

ბიზნესის 

აკადემია, 

 

11 

40 kvaracxel
ia murmani 

ekonomikuri azris ganviTareba da sabazro 
urTierTobebis Camoyalibeba saqarTveloSi. 
akad. p. guguSvilis dabadebidan 110-e 
wlisTavisadmi miZRvnili saerTaSoriso 
samecniero-praqtikuli konf. masalebis 
krebuli „erovnuli ekonomikebis mdgradi 
ganviTarebis aqtualuri problemebi“. 

 Tbilisi, 
Tsu p. 

guguSvilis 
saxelobis 
ekonomikis 
institutis 

gamom-
cemloba 

7 

41 kvaracxel
ia murmani 

 ახალი პიროვნების ჩამოყალიბება  თანამედროვე 

მსოფლიოში. Tsu p. guguSvilis saxelobis 
ekonomikis institutis samecniero Sromebis 
krebuli. 
 

VIII `__~ 8 

42 კვარაცხელი

ა მურმანი 

 მოსახლეობის მიგრაციის პრობლემები   

საქართველოში.  
Tsu p. guguSvilis saxelobis ekonomikis 
institutis samecniero Sromebis krebuli. 
 

VIII `__~ 11 

43 kurataSvi
li 
alfredi 

evrointegraciis Teoriuli problemebi. Tsu 
p. guguSvilis saxelobis ekonomikis 
institutis samecniero Sromebis krebuli. 

VIII `__~ 0,75 
n. T. 

44 kurataSvi
li 
alfredi 

msoflio Cempionati mecnierul SemoqmedebaSi 
sazogadoebriv mecnierebaTa sferoSi _ 
xalxis interesebisaTvis efeqtiani saxel-
mwifo marTvis aucilebeli winapiroba. 
socialur-ekonomikur mecnierebaTa saerTaSoriso 

akademia. saqarTvelos teqnikuri universiteti. 

saerT. samecn. Jurn.  `iurisprudenciis problemebi” 
 

# 1-

2. 
Tbilisi, 

saerTaSoriso 

gamomcemloba 

`progresi~ 
 

2,0 

n.T. 
 

 

45 kurataSvi
li 
alfredi 

sadoqtoro saganmanaTleblo programebis 
akreditaciisa da doqtorantebis momzadebis 

samarTlebrivi problemebi (?!). 
sazogadoebrivi mecnierebebi Rrma krizisSia 

arakompetenturi pirebis batonobisa da 
mecnierebis sferoSi danaSaulebrivi 

biurokratiuli “meTodebis” gamoyenebis gamo 
(?!) saerT. samecn. Jurn.  `iurisprudenciis 

problemebi” 
 

# 1-

2. 
Tbilisi, 

saerTaSoriso 

gamomcemloba 

`progresi~ 
 

2,0 

n.T. 

 

46 kurataSvi
li 
alfredi 

yoveli adamianis interesebisaTvis 
ekonomikis, sazogadoebis, saxelmwifos da 
kacobriobis progresuli ganviTarebis 
kardinalurad axali Teoriuli safuZvlebi. 
akad. p. guguSvilis dabadebidan 110-e 

 Tbilisi, 
Tsu p. 
guguSvilis 
saxelobis 
ekonomikis 

1,8 
n.T. 
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wlisTavisadmi miZRvnili saerTaSoriso 
samecniero-praqtikuli konf. masalebis 
krebuli „erovnuli ekonomikebis mdgradi 
ganviTarebis aqtualuri problemebi“. 

institutis 
gamom-
cemloba 

47 kurataSvi
li 
alfredi 

CineTis politikuri sistema _ es aris ara 
kapitalizmi, aramed administraciul-sabazro 
socializmi, romelic midis WeSmaritad 
adamianuri sazogadoebisa da saxelmwifos 
mSeneblobis gziT!!! saerT. samecn. Jurn.  

`iurisprudenciis problemebi”.                   
 

# 3-

4 
Tbilisi, 

saerTaSoriso 

gamomcemloba 

`progresi~ 
 

2,5 
 n.T. 

48 kurataSvi
li 
alfredi 

saxelmwifoSi xalxis genocidis SeniRbuli 
formiT “dakanoneba” _ adamianurobis winaaR-
mdeg Cadenili sisxlis samarTlis 
danaSaulia (?!). saerTaSoriso samecniero 
Jurnali `progresi~, 2015, #5-6. socialur-
ekonomikur mecnierebaTa saerTaSoriso 
akademia. 

#5-6 Tbilisi, 

saerTaSoriso 

gamomcemloba 

`progresi~ 
 

0,75 
n.T. 

49 kurataSvi
li 
alfredi 

komerciuli bankebisa da sxva safinanso 
organizaciebis TaRliTuri xerxebiT 
adamianebze “nadiroba” _ SeniRbuli formiT 
xalxis winaaRmdeg mimarTuli danaSauleb-
rivi qmedebaa, magram... (?!). saxelmwifo marTva: 
problemebi da perspeqtivebi. saerTaSoriso 
samecniero konferenciis masalebi.  

 Tbilisi, 
saerTaSori
so 
gamomcemlo
ba 
“progresi” 

0,5 
n.T. 

50 lazaraSvi
li Tea, 
melaSvili 
medea 

saxelmwifo sawarmoebis marTvis 
Taviseburebani saqarTveloSi da efeqtiano-
bis amaRlebis gzebi. Tsu p. guguSvilis 
saxelobis ekonomikis institutis samecniero 
Sromebis krebuli. 

 

VIII Tbilisi, 
Tsu p. 

guguSvilis 
saxelobis 
ekonomikis 
institutis 

gamom-
cemloba 

16 

51 lazaraSvi
li Tea, 
bibilaSvi
li nana 

fasiani qaRaldebis bazris Camoyalibebisa da 
ganviTarebis Taviseburebani saqarTveloSi. 
akademikos paata guguSvilis dabadebidan 110-
e wlisTavisadmi miZRvnili saerTaSoriso 
samecniero-praqtikuli konferenciis masale-
bis krebuli. 

 `__~ 6 

52 melaSvili 
medea, 
qistauri 
nunu 

saqarTvelos sabiujeto sistemis mdgomare-
obis analizi postsabWour periodSi. Tsu p. 
guguSvilis saxelobis ekonomikis 
institutis samecniero Sromebis krebuli. 

VIII `__~  

53 melaSvili 
medea, 
qistauri 
nunu 

sagadamxdelo balansis regulirebis 
koncefciebi, modelebi da misi Tanamedrove 
mdgomareoba saqarTveloSi. akad. p. 
guguSvilis dabadebidan 110-e wlisTavisadmi 
miZRvnili saerTaSoriso samecniero-
praqtikuli konf. masalebis krebuli 
„erovnuli ekonomikebis mdgradi ganviTa-
rebis aqtualuri problemebi“. 

 `__~ 9 

54 melaSvili 
medea, 
qistauri 
nunu, 
qvelaZe 

sainformacio garemos ganviTarebis aspeqtebi  
saqarTvelos erovnul ekonomikaSi. akad. p. 
guguSvilis dabadebidan 110-e wlisTavisadmi 
miZRvnili saerTaSoriso samecniero-praq-
tikuli konf. masalebis krebuli „erovnuli 

 `__~ 8 
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qeTino ekonomikebis mdgradi ganviTarebis aqtua-
luri problemebi“. 

55 naTelauri 
iza, 
TaflaZe 
Tamari 

saqarTvelos sagareo vaWrobis adgili da 
roli sagadasaxdelo balansebis sistemaSi 
1994-2002 wlebSi. Tsu p. guguSvilis saxelo-
bis ekonomikis institutis samecniero 
Sromebis krebuli. 
  

VIII `__~ 7 

56 naTelauri 
iza 

saqarTvelos sagareo ekonomikur urTier-
TobebSi mosalodneli cvlilebebis Sesaxeb. 
J. `ekonomisti~. 

#1 `__~  

57 naTelauri 
iza 

ucxoeTidan miRebuli daxmarebebi da 
grantebi 1994-2002 wlebis saqarTveloSi. akad. 
p. guguSvilis dabadebidan 110-e wlisTavisadmi 
miZRvnili saerTaSoriso samecniero-praqti-
kuli konf. masalebis krebuli „erovnuli 
ekonomikebis mdgradi ganviTarebis 
aqtualuri problemebi“. 

 `__~  

58 naTelauri 
iza 

Tafli da sanTeli  
VIII samecniero  konferenciis „qristianoba 
da ekonomika“ moxsenebaTa krebuli. 

 baTumi, 2015 7 

59 naTelauri 
iza 

sagadasaxdelo balansebi da qveynis sagareo 
ekonomikuri urTierTobebis aqtualuri prob-
lemebi saqarTveloSi. Jurnali „ekonomisti“. 

#5 Tbilisi, 
Tsu p. 
guguSvilis 
saxelobis 
ekonomikis 
institutis 
gamomcemlo
ba 

 

60 nozaZe 
zurabi 

wylis resursebis gaWuWyianebiTa da 
araracionaluri gamoyenebiT miyenebuli 
ekonomikuri zaralis Sefaseba. akad. p. 
guguSvilis dabadebidan 110-e wlisTavisadmi 
miZRvnili saerTaSoriso samecniero-
praqtikuli konf. masalebis krebuli 
„erovnuli ekonomikebis mdgradi ganviTa-
rebis aqtualuri problemebi“. 

 `__~ 6 

61 papava 
vladimeri,  
TaflaZe 
Tamari 

libertarianizmis qarTuli modeli. akad. p. 
guguSvilis dabadebidan 110-e wlisTavisadmi 
miZRvnili saerTaSoriso samecniero-
praqtikuli konf. masalebis krebuli 
„erovnuli ekonomikebis mdgradi ganviTa-
rebis aqtualuri problemebi“. 

 `__~ 0,4 
n.T. 

62 papava 
vladimeri 

saqarTvelos ekonomikuri ganviTarebis 
evropuli veqtoris Sesaxeb. krebulSi 
`saerTaSoriso qarTvelologiuri kongresis 
masalebi I~ 

 Tbilisi, 
saqarTve- 
los 
mecniere- 
baTa 
erovnuli 
akademia. 

0,1 
n.T. 

63 papava 
vladimeri, 
T. 
TaflaZe 

Pseudo-Libertarianism in Post-Revolutionary Georgia. 
(fsevdolibertarianizmi postrevoluciur 
saqarTveloSi), inglisur enaze, JurnalSi – 
“Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences” 

(“saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli 

tomi 
9, 
#2 

Tbilisi, 
saqarTve- 
los 
mecniere- 
baTa 

0,4 
n.T. 
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akademiis moambe”)  erovnuli 
akademia. 

64 reviSvili 
zura 

saqarTvelos agraruli ganviTarebisa da 
politikis Teoriuli sakiTxebi. akad. p. 
guguSvilis dab.-dan 110-e wlisTavisadmi 
miZRvnili saerT. samecniero-praqtikuli konf. 
masalebis krebuli „erovnuli ekonomikebis 
mdgradi ganviT.-is aqtualuri problemebi“. 

 Tbilisi, 
Tsu p. 

guguSvilis 
saxelobis 
ekonomikis 
institutis 
gamomcemlo

ba 

6 

65 reviSvili 
zura 

soflis ekonomikis transformireba. Tsu p. 
guguSvilis saxelobis ekonomikis 
institutis samecniero Sromebis krebuli. 

VIII `__~ 33 

66 reviSvili 
zura 

socialuri mdgomareoba soflad. Tsu p. 
guguSvilis saxelobis ekonomikis institu-
tis samecniero Sromebis krebuli. 

VIII `__~ 19 

67 reviSvili 
zura 

soflis ekonomikis saxelmwifo regulirebis 
problemebi. Tsu p. guguSvilis saxelobis 
ekonomikis institutis samecniero Sromebis 
krebuli. 

VIII `__~ 23 

68 sarCimelia 
rolandi 

saqarTvelos sagareo vaWrobis SesaZleblo-
bebi. Tsu paata guguSvilis saxelobis ekono-
mikis institutis samecniero Sromebis krebu-
li. 

VIII `__~ 12 

69 sarCimelia 
rolandi, 
lorTqifa- 
niZe revazi 

postsabWoTa saqarTvelos mosaxleobis 
fenebad formirebis procesis gavlena 
privatizaciasa da konkurenciaze. 
Tsu paata guguSvilis saxelobis ekonomikis 
institutis samecniero Sromebis krebuli. 

VIII `__~  

70 sarCimelia 
rolandi 

sabazro ekonomikis mbrZanebluri dagegmvis 
sistemasTan SeuTavsebloba da am procesze 
fardobiTobis Teoriis gavlena. saqarTvelos 
ekonomikur mecnierebaTa akademiis Sromebis 
krebuli.  

tomi 
9 

Tbilisi, 
saqarTve- 
los 
mecniere- 

baTa 
erovnuli 
akademia. 

 

71 sarCimelia 
rolandi 

mecnierebis ekonomikis problemebi saqarTve-
loSi. Tsu paata guguSvilis saxelobis 
ekonomikis institutis samecniero Sromebis 
krebuli. 

 Tbilisi, 
Tsu p. 

guguSvilis 
saxelobis 
ekonomikis 
institutis 
gamomcemlo

ba 

18 

72 sigua 
giorgi 

msoflio finansuri krizisis fundamenturi 

faqtorebi.  Tsu paata guguSvilis saxelobis 

ekonomikis institutis samecniero Sromebis 

krebuli. 

VIII Tbilisi, 
Tsu p. 

guguSvilis 
saxelobis 
ekonomikis 
institutis 
gamomcemlo

ba 

 

73 qavTaraZe 
Tengizi 

cxvris gadasareki trasebis mdgomareobis 
sakiTxebi saqarTveloSi Jurn. `ekonomisti”.  

# 1 `__~  

74 qavTaraZe 
Tengizi 

rZis damzadebisa da transportirebis 
organizaciis problemebi saqarTveloSi. 

 `__~  
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akad. p. guguSvilis dab.-dan 110-e 
wlisTavisadmi miZRvnili saerT. samecniero-
praqtikuli konf. masalebis krebuli 
„erovnuli ekonomikebis mdgradi ganviT.-is 
aqtualuri problemebi“. 

75 qavTaraZe 
Tengizi 

faswarmoqmnisa da rentabelobis problemebi 
mecxoveleobaSi. Tsu p. guguSvilis saxelo-
bis ekonomikis institutis samecniero 
Sromebis krebuli. 

VIII `__~ 22 

76 qvelaZe 
qeTino 

turistuli momsaxurebis ganviTarebis 
zogierTi aspeqti qveynis erovnul 
ekonomikaSi. akad. p. guguSvilis dabadebidan 
110-e wlisTavisadmi miZRvnili saerTaSoriso 
samecniero-praqtikuli konf. masalebis 
krebuli „erovnuli ekonomikebis mdgradi 
ganviTarebis aqtualuri problemebi“. 

 `__~ 12 

77 qvelaZe 
qeTino 
qistauri 
nunu, 
melaSvili 
medea,  

momsaxurebis sferos ganviTarebis 
Tanamedrove aspeqtebi da misi perspeqtivebi 
saqarTveloSi. Tsu p.  guguSvilis saxelobis 
ekonomikis  institutis samecniero Sromebis 
krebuli. 

VIII `__~ 25 

78 qistauri 
nunu, 
melaSvili 
medea 

ucxouri investiciebis roli qveynis 
ekonomikis ganviTarebaSi. Tsu paata 
guguSvilis ekonomikis institutis 
samecniero Sromis krebuli. 

VIII `__~  

79 qurdaZe 
Tina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

საბიუჯეტო-საგადასახადო სისტემის სრულყოფის  

საკითხისათვის. akad. p. guguSvilis dabadebidan 
110-e wlisTavisadmi miZRvnili saerTaSoriso 
samecniero-praqtikuli konf. masalebis 
krebuli „erovnuli ekonomikebis mdgradi 
ganviTarebis aqtualuri problemebi“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

`__~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

80 qurdaZe 
Tina 
 

საბიუჯეტო-საგადასაადო სისტემა პოლიტიკური 

გამოწვევების წინაშე. Tsu p.  guguSvilis 
saxelobis ekonomikis  institutis samecni-
ero Sromebis krebuli. 

VIII `__~  

81 CxeiZe Tina mdgradi ekonomikuri ganviTarebis proble-
mebi saqarTveloSi. 
Tsu paata guguSvilis ekonomikis institutis 
samecniero Sromebis krebuli. 

VIII `__~ 17 

82 CxeiZe Tina gaudabnoeba – ekonomikis mdgradi ganviTa-
rebis mniSvnelovani problema. 
akad. p. guguSvilis dabadebidan 110-e 
wlisTavisadmi miZRvnili saerTaSoriso 
samecn. konferenciis masalebis krebuli. 
`erovnuli ekonomikebis mdgradi ganviTa-

rebis aqtualuri problemebi~. 

 `__~ 4 

83 CxeiZe Tina bunebrivi resursebis gamoyenebisa da dacvis  № 5 `__~ 7 
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sakiTxisaTvis. 
saerTaSoriso samecniero-analitikuri 
Jurnali `ekonomisti~. 

84 CxeiZe 
Tina,  
qvelaZe 
qeTino 

miwis resursis optimalurad gamoyeneba da 
dacvis problemebi  saqarTveloSi. Tbilisis 
saxelmwifo universiteti, saerTaSoriso, 
recenzirebadi da referirebuli samecniero 
Jurnali `mecniereba da cxovreba~.  

№1 
Tb. 
2016 

gamomc.P 
`mwignobari~ 

 

11 

85 CxeiZe 
Tina, 
qvelaZe 
qeTino 

soflis meurneobis warmoebis ZiriTadi 
saSualeba miwaa Tu niadagi!? saq.-os soflis 
meurneobis mecnierebaTa akademia. gaeros 
mier ganxorcielebuli niadagis 
saerTaSoriso wlis farglebSi, niadagis 
msoflio dRisadmi miZRvnili samecniero 
konferencia: `niadagebis roli qveynis 
ekonomikuri zrdis biomravalferovnebis 
SenarCunebisa da soflis meurneobis mdgradi 
ganviTarebis saqmeSi.~  

 gam.-ba 
`ariali~ 

 

13 

86 cucqiriZe 
marina 

biznesis organizaciuli sistemis 
ganviTarebis aspeqtebi. akad. p. guguSvilis 
dabadebidan 110-e wlisTavisadmi miZRvnili 
saerTaSoriso samecn. konferenciis 
masalebis krebuli. `erovnuli ekonomikebis 
mdgradi ganviTarebis aqtualuri 
problemebi~. 

 Tbilisi, 
Tsu p. 
guguSvilis 
saxelobis 
ekonomikis 
institutis 
gamom-
cemloba 

5 

87 cucqiriZe 
marina 

biznesis organizaciuli sistemebis 
ganviTareba da misi dargobrivi aspeqtebi. 
Tsu p. guguSvilis saxelobis ekonomikis 
institutis samecniero Sromebis krebuli. 

VIII `__~ 10 

88 xuskivaZe 
mamuka 

შემოსვლით ტურიზმზე მოთხოვნის 

დეტერმინანტები და მისი ანალიზი ეკონომეტ-

რიკული მოდელირების მეთოდის გამოყენებით 

საქართველოს მაგალითზე. akad. p. guguSvilis 
dabadebidan 110-e wlisTavisadmi miZRvnili 
saerTaSoriso samecn. konferenciis 
masalebis krebuli. `erovnuli ekonomikebis 
mdgradi ganviTarebis aqtualuri 
problemebi~. 

 `__~ 7 
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89 xuskivaZe 
mamuka, 
nozaZe 
zura 

მდგრადი განვითარების arsebuli mdgomareoba  

საქართველოში. Tsu p. uguSvilis saxelobis 
ekonomikis institutis samecniero Sromebis 
krebuli. 

VIII `__~  

90 javaxiSvi
li rezo 

evrointegraciis moTxovnebi da saqarTvelos 
ekonomikis gamowvevebi. Tsu p. guguSvilis 
saxelobis ekonomikis institutis samecniero 
Sromebis krebuli. 

VIII `__~ 25 

91 javaxiSvi
li rezo 

saqarTvelos sagareo vaWrobis evropuli 
kursi. akad. p. guguSvilis dabadebidan 110-e 
wlisTavisadmi miZRvnili saerTaSoriso 
samecn. konferenciis masalebis krebuli. 
`erovnuli ekonomikebis mdgradi 
ganviTarebis aqtualuri problemebi~.  

 `__~ 7 

92 javaxiSvi
li rezo 

evrointegraciis moTxovnebi da saqarTvelos 
gamowvevebi vaWrobis sferoSi. 
Jurn. `mecniereba da cxovreba~. 

#1 

 

 10  

93 javaxiSvi
li rezo 

evrointegraciis moTxovnebi da saqarTvelos 

soflis meurneobis gamowvevebi. Jurn. 

`mecniereba da cxovreba~. 

#2  12 

anotaciebi qarTul enaze 

r. abesaZe. dazustebulia mdgradi ganviTarebis moTxovnebi ekonomikis sferoSi, 
gamokvleulia saqarTveloSi ekologiuri mdgomareobis sxvadasxva aspeqti. 

r. abesaZe. gamokvleulia teqnologiebis mniSvneloba ekonomikuri ganviTarebisaTvis. 
SemoTavazebulia saqarTveloSi axali teqnologiebis aTvisebis SesaZleblobebi. 

r. abesaZe. gadmocemulia inovaciebis da inovaciuri ekonomikis arsi da SemoTavazebulia 
saqarTveloSi inovaciuri ekonomikis formirebis zogadi mimarTulebebi. 
n. arevaZe. naSromSi ganxiluli da gaanalizebulia saqarTvelos mrewvelobis 
ganviTarebisaTvis damaxasiaTebeli ZiriTadi tendenciebi krizisamdel, krizisis da krizisis 
Semdgomi periodisaTvis, gansazRvrulia mrewvelobis roli da adgili saqarTvelos 
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ekonomikaSi da misi ganviTarebis SesaZlo tendenciebi momavalSi. 
n. arevaZe. statiaSi gaanalizebulia manqanaTmSeneblobisa da liTondamuSavebis ganviTarebis 
sakiTxebi krizisamdel da krizisis Semdgom periodebSi. daxasiaTebulia misi Tanamedrove 
mdgomareoba, romlic dReisaTvis savalalo mdgomareobaSia. gamoTqmulia zogierTi 
winadadeba arsebuli viTarebis gamosworebisa da misi samomavlo aRorZinebis mimarTulebiT. 
n. arevaZe. statiaSi gaanalizebulia kvebis mrewvelobis ganviTarebis aspeqtebi krizisamdel 
da krizisis Semdgom periodebSi. amJamad produqciis warmoebis moculoba dargSi 
mniSvnelovnad CamorCeba 1990 wlis Sesabamis monacemebs rogorc RirebulebiTi, ise 
gansakuTrebiT naturaluri maCveneblebis mixedviT. gakeTebulia daskvna, rom saqarTvelos 
gaaCnia saukeTeso pirobebi da SesaZleblobebi dargis ganviTarebisaTvis. 

n. arevaZe. სტატიაში გაანალიზებულია ქიმიური და ნავთობქიმიური მრეწველობის განვითარების 

ასპექტები კრიზისამდელ და კრიზისის შემდგომ პერიოდებში სანედლეულო შესაძლებლობებისა და 

დღევანდელი სავალალო მდგომარეობის გათვალისწინებით, გამოთქმულია ზოგიერთი მოსაზრება დარგის 

მომავალი განვითარების მიმართულებით.   
n. arevaZe. statiaSi gaanalizebulia Savi da feradi metalurgiis ganviTarebis ZiriTadi 
aspeqtebi krizisamdel da krizisis Semdgom periodebSi. sxva dargebisagan gansxvavebiT, 
aRniSnulma dargma met-naklebad SeinarCuna materialur-teqnikuri baza da sawarmoo 
personali, Tumca Seamcira rogorc warmoebuli produqciis moculoba, ise misi 
asortimenti, rac nedleuliT momaragebis problemasTan uSualod aris dakavSirebuli. 
gansakuTrebul yuradRebas imsaxurebs zestafonis feroSenadnobTa qarxana, ramdenadac axla 
erTaderTi konkurentunariani metalurgiuli produqti, romlis miwodebac saqarTvelos 
SeuZlia msoflios bazrisaTvis swored fero da silikomanganumia. 
n. arevaZe. statiaSi gaanalizebulia saq. xe-tyis, xis damamuSavebeli da celuloza-qaRaldis 
mrewvelobis ganviTarebis aspeqtebi. aRniSnulia im siZneleebze, romelic amJamad Seqmnilia 
dargSi da amis gamo qveynis moTxovnileba mis produqciaze ZiriTadad importiT 
kmayofildeba. gamoTqmulia varaudi misi Semdgomi mZlavri ganviTarebis garkveul 
siZneleebze sanedleulo resursebis SezRudulobis mizeziT da amdenad arsebuli da 
meoradi resursebis ufro racionaluri gamoyenebis aucileblobis Taobaze.  
n. arevaZe. statiaSi `saSeni masalebis mrewvelobis ganviTarebis problemebi saqarTveloSi”, 
gaanalizebulia saSeni masalebis ganviTarebaSi miRweuli Sedegebi da is ZiriTadi 
problemebi, romelic amJamad dgas dargis winaSe gaRrmavebuli globalizaciisa da 
ekonomikuri krizisis pirobebSi. gakeTebulia daskvna saqarTveloSi saSeni masalebis 
mrewvelobis aucilebeli aRorZinebis Taobaze, ramdenad qveyanaSi arsebobs rogorc saSen 
masalebze didi moTxovna da sakmarisi sanedleulo resursebi, ise dausaqmebeli samuSao 
Zala da saeqsporto produqciis asortimentis gaumjobesebis SesaZlebloba. amisaTvis 
saWiro iqneba garkveuli RonisZiebebis ganxorcieleba, romelic up.y. licenzirebis 
politikis Secvlasa da mewarmeTa dainteresebaSi mdgomareobs. 
n. arevaZe. statiaSi gaanalizebulia msubuqi mrewvelobis ganviTarebis ZiriTadi aspeqtebi. 
aRniSnulia, rom msubuqi mrewveloba monawileobis sxva dargTa Soris TiTqmis yvelaze 
metad dazaralda krizissa da krizis Semdeg periodebSi. gamoTqmulia zogierTi mosazreba 
dargis aRmavlobisaTvis momavalSi. 

გ. ბერულავა. ამ სტატიის მთავარი მიზანია მომსახურების სექტორის რეფორმირების როლის შესწავლა 

ექსპორტის განხორციელების ხელშეწყობაში გარდამავალ ეკონომიკებში. მომსახურების სექტორი ამ 

კვლევაში მოიცავს ისეთ დარგებს როგორიცაა, ანსები, ტელეკომუნიკაცია და ელექტრო ენერგეტიკა, 

რომლებიც არ არიან ინდივიდუალური ფირმების კონტროლის ქვეშ. მაგრამ რომლებიც გავლენას 

ახდენენ ვაჭრობის და ბიზნესის კეთების დანახარჯებზე და ამდენად, ფირმების მწარმოებლურობაზე. 

ამ კვლევის შედეგად დადგინდა რომ სერვისის სექტორის გაუმჯობესობა მნიშვნელოვან და დადებით 

გავლენას ახდენს სამრეწველო ფირმების საექსპორტო საქმიანობაზე. 

g. berulava, T. gogoxia. ამ სტატიტის მიზანია შეიქმნას წარმოდგენა, იმასთან დაკავშირებით თუ 

როგორ შეძლებს საქართველომ გაზარდოს მისი მწარმოებლურობა და წარმოადგინოს შრომითი 

რესურსები და კომპანიების სპეციალიზირებული უპირატესობები. ჩვენ დავიწყებთ არსებული 

მდგომარეობის და რეფორმების აღწერით შესაბამის დარგებში, როგორიცაა ეკონომიკური განვითარება 

და საშუალო, პროფესიული და უმაღლესი განათლების სისტემები. მეორე, ჩვენ დავადგენთ არსებულ 

პრობლემებს და შესაძლებლობებს ამ სფეროებში. მესამე, განხილულ იქნება თითოეული 
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დაინტერესებული მხარის ფუნქცია და მათი პოტენციალი ხელი შეუწყონ საქართველოს შრომითი 

რესურსების კონკურენტუნარიანობის გაზრდას. მეოთხე, დეტალურად დამუშავდება პოლიტიკის 

რეკომენდაციები როგორც მთავრობისთვის, ასევე კერძო სექტორისთვის.  

ამ ნაშრომის მთავარი სიახლეები არის: 

•საქართველოში კონკურენტუნარიანობის ამაღლებაში ადამიანური კაპიტალის როლის განსაზღვრა; 

•საქართველოში ბიზნესის განვითარების შემაფერხებელი ფაქტორების გამოვლენა: 

•საქართველოში კონკურენტუნარიანობის ამაღლებისა და ბიზნესის განვითარების შესახებ 

რეკომენდაციების შემუშავება; 

g. berulava. ამ ნაშრომის მიზანია გარდამავალ ეკონომიკებში ფირმის საქმიანობაზე ნდობაზე 

დაფუძნებული ურთიერთობების გავლენის ანალიზი. ნაშრომის მთავარი წვლილი მდგომარეობს იმაში, 

რომ ის უზრუნველყოფს ახალ ემპირიულ შეხედულებას გარდამავალ ეკონომიკებში ნდობაზე 

დაფუძვნებული ურთიერთობების და ბიზნეს საქმიანობის შორის მიზეზ-შედეგობრივი კავშირზე. კვლევის 

შედეგები ცხადყოფს, რომ კონტრაქტული ურთიერთობების არაფორმალური ნდობაზე დაფუძვნებული 

ინსტიტუტები წარმოადგენენ ბიზნესის საქმიანობის გაუმჯობესობის მნიშვნელოვან მიმართულებას 

გარდამავალ ეკონომიკებში. 
g. bregvaZe. naSromSi ganxilulia ukanasknel wlebSi saqarTveloSi mSeneblobis seqtoris 
ganviTarebis specifika da Taviseburebani. Seswavlili da gaanalizebulia is problemebi, 
romelic am sferoSia da dasaxulia maTi gadaWris gzebi. 
g. bregvaZe. naSromSi ganxilulia saqarTvelos samSeneblo seqtoris investirebis sakiTxebi 
ukanaskneli wlebis manZilze. gaanalizebulia arsebuli mdgomareoba da dasaxulia gzebi 
Tu, rogor SeiZleba gaizardos am sferoSi investireba. 
v. burduli. qveynis ekonomikis globalur da regionul ekonomikur sistemebSi integraciis 
aucileblobis pirobebSi saWiroa kursis aReba ganviTarebis neoindustriul tipze 
(Sesabamisi dargobrivi struqturis formireba) da inovaciuri ekonomikis formirebaze 
(ukanasknelis formireba Zlierad damokidebulia qveyanaSi codnis ekonomikis 
mdgomareobaze). efeqtiani ekonomikis aSenebis uzrunvelyofaSi gansakuTrebuli roli 
gaaCnia sakmaod msxvili saxelmwifo da kerZo ganviTarebis safinanso institutebisa da, 
aseve, Tanamedrove qseluri urTierTobebis Tavisdroul formirebas. amitom, qveynis 
ekonomikuri ganviTarebis modelis (ekonomikis dargobrivi, organizaciuli da instituciuri 
struqtura, maTi ganviTarebis strategia, ganviTarebis saxelmwifo da biznes-koordinaciis 
meqanizmebi) srulyofisas saWiroa aseTi ganviTarebis aRniSnuli sistemaSemqmneli pirobebis 
da komponentebis gaTvaliswineba. 

amasTan dakavSirebiT, naSromSi gamokvleulia cnebebis “neoindustriuli ganviTareba” 
da ‘inovaciuri ekonomika” Sinaarsis, urTierTkavSiris da urTierTdamokidebulebis 
Teoriuli aspeqtebi. G 

gamokvleulia da dasabuTebulia cnebebis  @”neoindustriuli ganviTareba” da 
“neoidustriuli ekonomika” Sinaarsi, yuradRebis aqcentirebiT maTi struqturul-dargobriv 
da struqturul-teqnologiur aspeqtebze. 

kritikulad gamokvleulia cnebis “inovaciuri ekonomika” ramdenime Tanamedrove 
definicia da amis safuZvelze formulirebulia da dasabuTebulia avtoriseuli 
gafarToebuli definicia (sxva ganxiluli definiciebis dadebiTi mxareebis 
gaTvaliswinebiT). 

naCvenebia da dasabuTebulia cnebebis “neoindustriuli ganviTareba”, “inovaciuri 
ekonomika” da “codnis ekonomika” urTierTkavSiri”, “urTierTdamokidebuleba” da 
nawilobrivi urTierTSeTavseba da damtkicebulia, rom globalizaciisa da regionalizaciis 
pirobebSi isini warmoadgenen qveynis ekonomikuri ganviTarebis upirobo ZiriTad 
mimarTulebebs.  

gansakuTrebuli yuradReba naSromSi eTmoba ganviTarebis safinanso institutebisa da 
qseluri urTierTkavSirebis Tanamedrove Sinaarsisa da sistematizaciis kvlevas. naCvenebia, 
rom es cnebebi warmoadgenen qveynis neoindustriuli inovaciuri ganviTarebis mTavar 
upirobo atributebs. naSromSi aseve moyvanilia qveyanaSi ganviTarebis safinanso 
institutebisa da qseluri urTierTkavSirebis formirebis magaliTebi.  
v. burduli. naSromSi ganxilulia saqarTvelos ekonomikis TviTkmarobis donis amaRlebis 
problemebi misi dargobrivi struqturis gaumjobesebis, diversifikaciis, eqsportis 
moculobis zrdisa da importCanacvlebiTi warmoebis masStabebis zrdis safuZvelze. amasTan 
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dakavSirbiT gamokvleulia struqturuli efeqtis gageba (upiratesad misi struqturul-
dargobrivi aspeqtebi) da misi Sefasebis xerxebi, romelTa Soris mTavar rols TamaSobs 
ekonomikis TviTkmarobis donis Sefaseba. gamokvleulia ekonomikis TviTkmarobis done 
gamsxvilebuli dargobrivi jgufebis WrilSi da amis safuZvelze SemoTavazebulia 
saqarTvelos ekonomikis dargobrivi struqturis gaumjobesebis mimarTulebebi 
(prioritetuli dargebis winmswrebi ganviTarebis gziT). amis Semdeg mocemulia saqarTvelos 
struqturul-dargobrivi politikisa da misi instrumentebis srulyofis mimarTulebebi, im 
SesaZleblobebis gaTvaliswinebiT, romlebsac iZlevian saqarTvelos evrokavSirTan 
asociaciis Sesaxeb SeTanxmebis debulebebi.  

v. burduli. naSromSi dasabuTebulia, rom postkomunisturi qveynis regionebis ganviTarebis 

koordinaciis Tanamedrove meqanizmi adaptirebuli unda iyos globalizaciis pirobebisadmi. 

ganxorcielebulia regionebis WrilSi saqarTvelos ekonomikuri mdgomareobis analizi, 

romelmac gamoavlina: saqaTvelos regionebis CamorCeniloba ruseTis da ukrainis 

regionebisagan erT sul mosaxleobaze Seqmnili mTliani regionuli produqtis maCveneblis 

mixedviT; keTildReobis donis uTanabroba saqarTvelos regionebs Soris; mrewvelobisa da 

saqmianobis zogierTi sxva saxis ganviTarebis dabali done saqarTvelos rig regionSi. 

gamovlenilia aseve erT dasaqmebulze Seqmnili damatebuli Rirebulebis maCveneblis 

dabali done saqmianobis ZiriTadi saxeebis WrilSi. dasaxulia regionebSi ekonomikuri 

situaciis gaumjobesebis ZiriTadi mimarTulebebi. ganxilulia saqarTveloSi regionuli 

ganviTarebis koordinaciis Tanamedrove mdgomareoba. ganviTarebuli qveynebis gamocdilebisa 

da transformaciuli periodis Taviseburebebis gaTvaliswinebiT mocemulia da 

dasabuTebulia regionebis ekonomikuri da socialuri ganviTarebis strategiis SemuSavebisa 

da aseTi ganviTarebis koordinaciis da stimulirebis sistemebis srulyofis gzebi. 

zogierTi ganviTarebuli da ganviTarebadi qveynis gamocdilebis gaTvaliswinebiT 

SemoTavazebulia saqarTveloSi sajaro marTvis decentralizaciis gzebi. 

v. burduli. naSromSi ganxilulia saqarTvelos ekonomikis TviTkmarobis donis amaRlebis 
problemebi misi dargobrivi struqturis gaumjobesebis, eqsportis diversifikaciis da misi 
moculobis zrdisa, aseve, importCanacvlebiTi produqciis masStabebis zrdis xarjze. 
amasTan dakavSirebiT gamokvleulia struqturuli efeqtis gageba (ZiriTadad, misi 
struqturul-dargobrivi aspeqtebis) da misi gazomvis xerxebi (romelTa Soris mTavar rols 
TamaSoben ekonomikis da misi seqtorebis TviTkmarobis donis Sefasebebi). Seswavlilia 
ekonomikis TviTkmarobis done agregirebuli dargobrivi jgufebis (seqtorebis) WrilSi da 
amis safuZvelze SemoTavazebulia saqarTvelos ekonomikis dargobrivi struqturis 
gaumjobesebis gzebi prioritetuli dargebis winmswrebi ganviTarebis gziT.    
T. gogoxia. statiaSi warmodgenilia teqnologiuri da marketinguli inovaciebis arsi, roli 
da mniSvneloba firmis efeqtianobis amaRlebaSi ganviTarebuli da ganviTarebadi qveynebis 
magaliTze. 
T. gogoxia. statiaSi ganxorcielebulia Sesabamis literaturaSi aRwerili im empiriuli 
kvlevebis garkveuli nawilis mimoxilva, romelic exeba firmebSi teqnologiuri da 
arateqnologiuri (maT Soris marketinguli) inovaciebis danergvis stimulebsa da barierebs. 
  Cveni daskvnis mixedviT, ganviTarebad (gansakuTrebiT, gardamavali ekonomikis) qveynebSi 
firmis doneze inovaciebis danergvis stimulebi da barierebi erTmaneTisgan gansxvavdeba an          
tipis, an moqmedebis Zalis mixedviT. am mdgomareobas ganapirobebs konkretuli qveynis 
Taviseburebebi da specifika. 
n. davlaSeriZe. statiaSi gamoTqmulia ekonomikis dargSi nobelis premiis laureatis s. 
kuznecis Sexedulebebi ekonomikis inovaciuri ganviTarebis mdgradi ganviTarebis aqtualur 
problemebze. uwyvet ekonomikuri ganviTarebis procesze. aRniSnulia, rom ekonomikuri 
zrdis problemebi Sordeba wminda ekonomikurs. ekonomikuri zrdis fesvebis aRmosaCenad 
unda daveydrnoT sxva socialur mecnierebebs _ sociologias, politologias, demografias. 
n. davlaSeriZe. statiaSi ganxilulia statistikis indikatorebi da maCveneblebi, rac 
evrokavSiris qveynebs saSualebas aZlevs, gansazRvron inovaciuri ganviTarebis liderebi da 
aqtualoba, Seafason inovaciuri saqmianoba ZiriTad konkurentebTan _ aSS-Tan da 
iaponiasTan SedarebiT, gamoavlinon da gamoiyenon saukeTeso gamocdileba. amave dros 
aRniSnulia, rom inovaciuri ganviTarebis Sefasebis erTmniSvnelovaneba ar SeiZleba 
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CaiTvalos gadawyvetilad. 
l. daTunaSvili. statiaSi gaanalizebulia 2000-2014 wlebSi saqarTvelos soflis 
meurneobaSi mimdinare struqturuli cvlilebebi, rac gamoixata soflis meurneobis 
produqciis gamoSvebaSi memcenareobis xvedriTi wilis SemcirebaSi da sasoflo-sameurneo 
momsaxureobis xvedriTi wilis zrdaSi. erTwliani kulturebis struqturaSi marcvlovani 
da marcvlovan-parkosani kulturebis xvedriTi wilis zrdaSi, teqnikuri kulturebis, 
kartofilisa da bostneulis, aseve sakvebi kulturebis  xvedriTi wilis SemcirebaSi. 
mravalwliani kulturebidan yurZnis da citrusis warmoebis zrdaSi, xilisa da 
gansakuTrebiT Cais foTlis warmoebis SemcirebaSi. 

statiaSi dadgenilia, rom mecxoveleobis dargobriv struqturaSi gaizarda msxvilfexa 
rqosani pirutyvis, Txisa da cxvris suladoba, aseve futkris ojaxis raodenoba, Semcirda 
frinvelisa da Roris suladoba, xolo Sewyda meabreSumeobis, rogorc dargis arseboba. 
statiaSi dasaxulia rigi RonisZiebebi soflis meurneobis dargobrovi struqturis 
srulyofis mimarTulebiT. 
l. daTunaSvili. statiaSi Seswavlili da gaanalizebulia saqarTveloSi mecitruseobis 
ganviTarebis zogierTi istoriuli aspeqti. yuradReba gamaxvilebulia postsabWoTa 
periodSi dargis ganviTarebisaTvis ganxorcielebul RonisZiebebze rogorc citrusebis 
farTobis, ise citrusovanTa nayofis warmoebis gadidebis mimarTulebiT. sabazro 
ekonomikaze gardamaval periodSi didi mniSvneloba aqvs citrusovanTa nayofis 
realizaciisaTvis rogorc Zveli, ise axali gasaRebis bazris aTvisebis sakiTxs. statiaSi 
xazgasmulia rogorc axlo da Soreul sazRvargareTis qveynebTan aRniSnuli problemis 
daregulirebis, aseve qveynis SigniT sakonservo warmoebis ganviTarebis bazaze 
citrusovanTa nayofis gadamuSavebis da am saxiT saeqsportod gatanis aucileblobaze. 
statiaSi Camoyalibebulia winadadebebi da dasaxulia RonisZiebebi, romelTa realizacia 
xels Seuwyobs dargis Semdgom ganviTarebas. 
l. daTunaSvili. statiaSi Seswavlili da gaanalizebulia bolo 20 wlis manZilze qveyanaSi 
mimdinare kataklizmebis fonze (ekonomikuri da energokrizisi, moufiqrebeli ekonomikuri 
reformebi, sameurneo kavSirebis moSla, separatizmi, samoqalaqo omi, ltolvilTa didi 
nakadi da sxva) rogori degradacia ganicada saqarTvelos agrosamrewvelo kompleqsma da 
mTlianad qveynis ekonomikam. aseve aRniSnulma movlenebma Tu ra mZime daRi daasva qveynis 
yvelaze ganviTarebul dargs _ meCaieobas, romlis mza produqcia postsabWoTa periodSi 
daaxloebiT 90%-mde eqsportze gadioda, ZiriTadad ruseTisa da sxva mokavSire 
respublikebis bazrebze. 

statiaSi xazgasmulia Tu rogor ganadgurda meCaieobis dargis momsaxure dargebi da 
mTliani infrastruqtura, aseve, Tu rogor mkveTrad Semcirda Cais farTobi da Sesabamisad 
Cais warmoeba saqarTveloSi. dadgenilia is mizezebi, ramac xeli Seuwyo dargis aseT 
dakninebas,  gamoTqmulia winadadebebi da Camoyalibebulia RonisZiebaTa kompleqsi dargis 
Semdgomi ganviTarebis mimarTulebiT.  
l. daTunaSvili. statiaSi Seswavlilia mevenaxeobis, rogorc soflis meurneobis erT-erTi 
uZvelesi da prioritetuli dargis, mdgomareoba saqarTveloSi. dadgenilia, rom bolo 20 
wlis manZilze mniSvnelovani cvlilebebi SeiniSneba qveyanaSi rogorc venaxis farTobis, ise 
yurZnis warmoebis mxriv. 1995-2014 wlebSi yurZnis warmoeba 197,5 aTasi toniT Semcirda. 

statiaSi xazgasmulia im mizezebis Sesaxeb, ramac gamoiwvia yurZnis warmoebaSi 
arsebuli mdgomareoba (moiSala Zveli kavSirebi, gaiZarcva da ganiavda yurZnis 
gadamamuSavebeli qarxnebis manqana-danadgarebi da rac gadarCa, moralurad da fizikurad 
moZvelebulia). saqarTveloSi warmoebuli samarko Rvinoebisa da Rvinomasalebis eqsporti 
ZiriTadad ruseTsa da postsabWoTa respublikebSi xdeboda. dReisaTvis es sivrce 
mniSvnelovnad Semcirebulia. 

statiaSi Camoyalibebulia winadadebebi da dasaxulia RonisZiebebi mevenaxeoba-
meRvineobis produqciis warmoebis gadidebis mimarTulebiT. 
l. daTunaSvili. statiaSi Seswavlilia mecxoveleobaSi, rogorc qveynis agraruli sferos 
ZiriTad dargSi arsebuli mdgomareoba. gaanalizebulia msxvilfexa rqosani pirutyvis 
(furkameCis CaTvliT), Roris, cxvrisa da Txis suladobis, aseve sxvadasxva saxis frinvelis, 
kvercxis, Taflisa da rZis warmoebaSi arsebul raodenobriv cvlilebebze moqmedi 
faqtorebi. yuradReba gamaxvilebulia meabreSumeobasa da sakvebwarmoebaSi arsebul 
mdgomareobasa da ganviTarebis SesaZleblobebze. miTiTebulia 2000-2014 wlebSi 
saqarTveloSi mecxoveleobis produqciis warmoebis Semcirebaze sxvadasxva obieqturi da 
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subieqturi mizezebis arsebobaze, dafiqsirebulia msxvilfexa rqosani pirutyvis, Roris, 
cxvrisa da Txis, aseve frinvelis dacemis mizezebi. yuradReba gamaxvilebulia zooteqnikuri 
da veterinaruli momsaxurebis, aseve agraruli sferos infrastruqturis ganviTarebis metad 
dabal doneze. 

statiaSi gamoTqmulia winadadebebi da dasaxulia RonisZebebi mecxoveleobis Semdgomi 
ganviTarebis mimarTulebiT. 
l. daTunaSvili. statiaSi gaSuqebulia meabreSumeobis Casaxvisa da ganviTarebis sakiTxebze 
dargis ucxoeli mkvlevarebis Sexedulebebi (mukerjni, tixomirovi, rondo, muxamedovi, 
Savrovi). yuradReba gamaxvilebulia saqarTveloSi abreSumis grenis Semotanisa da Semdgom 
dargis ganviTarebis Sesaxeb qarTvel mkvlevarTa mier gamoTqmul mosazrebebze (abesaZe a., 
bocvaZe s., kalaZe a. da sxvebi) motanilia ucxoel mogzaurTa mier sxvadasxva periodSi 
saqarTveloSi mogzaurobis dros maT mier danaxuli da Sefasebuli qveynis meurneobis 
sxvadasxva dargis, m. Soris meabreSumeobis arsebuli mdgomareoba. statiaSi Seswavlilia 
saqarTvelos politikuri damoukideblobis gauqmebisa da ruseTTan misi SeerTebis Semdeg 
meabreSumeobis (abreSumis parkis warmoeba) ganviTarebisaTvis mefis ruseTis mier 
gatarebuli RonisZiebebi, romlebmac garkveulwilad gansazRvres qveynis am tradiciuli 
dargis SenarCuneba da ganviTareba. 
l. dvaliSvili. Tanamedrove samyarosaTvis yvelaze did safrTxes warmoadgens ekologiuri 
problemebi. 

adamians arsebobisaTvis sWirdeba iseTi garemo, sadac iqneba sufTa haeri, wyali, 
jansaRi klimati.  

mTel msoflioSi didi yuradReba eTmoba atmosferuli haeris dacvas anTropogenuri 
saqmianobiT dabinZurebisagan, radgan haeri adamianisaTvis umTavresi sasicocxlo resursia.  

migvaCnia, rom ekologiuri politikis erT-erTi mTavari da amosavali wertili unda 
gaxdes dedamiwis dacva momxmarebluri damokidebulebisagan, raTa uzrunvelvyoT momavali 
Taobebis usafrTxo garemos SenarCuneba. 

dReisaTvis socialur, ekonomikur da samarTlebriv sferoebSi mimdinare cvlilebebis 
pirobebSi dRis wesrigSi unda dadges axali midgomebi garemosdacviT politikasa da 
kanonmdeblobaSi. ekologiis sferoSi saxelmwifo politikis gatarebisas gansazRvruli 
unda iyos grZelvadiani miznebi, mimarTulebebi, amocanebi da principebi garemos dacvisa da 
bunebaTsargeblobis xangrZlivi moTxovnebis Sesabamisad.  
l. dvaliSvili. mTel msoflioSi didi yuradReba eTmoba atmosferuli haeris dacvas 
anTropogenuri saqmianobiT dabinZurebisagan, radgan haeri adamianisaTvis umTavresi 
sasicocxlo resursia. 
     atmosferuli haeris xarisxze mTavar pasuxismgebel uwyebas qveyanaSi garemos dacvis 
saministro  warmoadgens. dResdReobiT ekonomikuri saqmianobebi ukeTesi teqnologiebiT da 
menejmentis meSveobiT unda ganviTardes, raTa mniSvnelovnad Semcirdes bunebaze zewolis 
zrda. naSromSi mocemulia atmosferuli haeris dacvis sakiTxebTan dakavSirebiT 
saqarTveloSi moqmedi ZiriTadi normatiuli dokumentebi. 
c. TeTrauli. winamdebare naSromSi ganxilulia inflaciis gamomwvevi mizezebi da misi 
ganviTarebis Taviseburebebi. gaanalizebulia misi daregulirebis gzebi da RonisZiebebi. 
c. TeTrauli. statiaSi ganxilulia saxelmwifos arsi, misi ganviTarebis saxeebi da 
Taviseburebebi; gaanalizebulia saxelmwifos ZiriTadi ekonomikuri funqciebi, misi roli da 
mniSvneloba. 

ე. კაკულია. განვითარებული ქვეყნების მასალების საფუძველზე ნაჩვენებია მცირე ბიზნესის როლი  დასაქმე 

ბასა და უმუშევრობის შემცირებაში. ამ მიმართულებით  გამოკვლეულია  საქართველოში არსებ ული 

მდგომარეობა, გამოთქმულია მოსაზრება, მცირე ბიზნესის, როგორც  უმუშევრობის შემცირების  ერთ-ერთი 

ფაქტორის  განვითარების აუცილებლობის შესახებ.   ნაჩვენებია  ქვეყანაში ამ მიმართულებით არსებული  

პოტენციალი. 

ე. კაკულია. გამოკვეთილია ის კანონზომიერებები, რაც დღეისათვის ახასიათებს მცირე ბიზნეს  ეკონომიკურ 

სისტემაში(თავისებურებები, მნიშვნელობა , არსი, როლი).  კვლევის შედეგად  საქართველოში მცირე 

ბიზნესის ფორმირბა-განვითარება წარმოდგენილია   გარდამავალი  პერიოდის დაწყებიდან დღემდე  ხუთ  

ეტაპად .   2016  წლიდან საქართველოს მცირე ბიზნესის ფორმირება -განვითარების(მეექვსე ეტაპი)  სწორი 

პოლიტიკა უნდა შემუშავდეს , ამ სფეროში უნდა დაიწყოს  ევროკავშირის პოლიტიკის პრინციპების და 

ინსტრუმენტების დანერგვა. მიუხედავად იმისა,რომ ევროინტეგრაცია ქვეყნის სტრატეგიული  პოლიტიკაა, 
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ჯერ  კიდევ არ არის დანერგილი    მცირე ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობის  ევროპის ქვეყნების  

სახელმწიფო პოლიტიკა.  ევროკავშირის ერთ-ერთ  მოთხოვნას წარმოადგენს  მცირე ბიზნესის   სოციალური 

როლის და მნიშვნელობის წახალისება.                                      

ე. კაკულია. ქვეყნის სოციალური პოლიტიკის ერთ-ერთი   მნიშვნელოვანი მიმართულებაა სოციალური 

დაზღვევა მისი ინფრასტრუქტურის ჩამოყალიბება.  კვლევის შედეგად  სოციალური დაზღვევის ბიზნესის 

განვითარების არსებული მდგომარეობის ანალიზის საფუძველზე წარმოდგენილია , იფორმაციული და  

ფინანსური ნაკადების მოძრაობის მექანიზმი.  სოციალური დაცვის  სახელმწიფო  და  კერძო  სადაზღვევო 

სისტემის ფორმირება შეუძლებელია სოციალური დაზღვევის სისტემის განვითარაების მარეგულირებელი 

სახელმწიფო ერთიანი მექანიზმის ჩამოყალიბების გარეშე.ნაშრომში  აღწერილია ამ მექანიზმის 

სტრუქტურის ავტორისეული ხედვა.  
m. kvaracxelia. naSromi exeba qarTuli ekonomikuri azris ganviTarebis zogierT aspeqts 
iseTi didi moazrovneebis SemoqmedebaSi, rogoricaa: ilia WavWavaZe da niko nikolaZe. maT 
mier Seswavlili sabazro urTierTobebi dResac iZleva garkveul orientirebs qarTuli 
modelis principebis Sesaqmnelad. 

m. kvaracxelia.    სტატიაში განხილულია მიგრაციის საერთაშორისო პრობლემების ცალკეული ასპექტები, 

როგორიცაა მიგრაციული კრიზისი საერთაშორისო დონეზე, მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების ფონზე. 

გაანალიზებულია  საქართველოში არსებული მდგომარეობა მოსახლეობის მიგრაციასთან დაკავშირებით, 

ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები და უახლოეს  პერსპექტივაში მოსალოდნელი ტენდენციები. სტატიაში 

ნაჩვენებია ის, რომ მოსახლეობის მიგრაცია საუკუნის პრობლემაა, რაც მოითხოვს ქვეყნებისგან 

მეცნიერულად დასაბუთებული პროგრამების შემუშავებასა და მისი რეალიზაციისთვის სათანადო 

რესურსების მობილიზებას. 
a. kurataSvili. samecniero naSromSi ganxilulia evrointegraciis Teoriuli problemebi. gansakuTrebuli 

yuradReba gamaxvilebulia saxelmwifos mizansa da saSualebebze, egreT wodebul “demokratiaze”, “kanonis 

uzenaesobaze” da “sabazro ekonomikaze”.  
a. kurataSvili. samecniero naSromSi ganxilulia avtoris mier SemoTavazebuli msoflio 
Cempionatis Catareba mecnierul SemoqmedebaSi sazogadoebriv mecnierebaTa sferoSi _ 
rogorc xalxis interesebisaTvis efeqtiani saxelmwifo marTvis aucilebeli winapiroba. 
a. kurataSvili. samecniero naSromSi ganxilulia sadoqtoro saganmanaTleblo programebis 
akreditaciisa da doqtorantebis momzadebis samarTlebrivi problemebi. 
a. kurataSvili. samecniero naSromSi ganxiluli da dasabuTebulia avtoris pozicia, 
romlis Tanaxmad  CineTis politikuri sistema _ es aris ara kapitalizmi, aramed 
administraciul-sabazro socializmi, romelic midis WeSmaritad adamianuri sazogadoebisa 
da saxelmwifos mSeneblobis gziT. 
a. kurataSvili. samecniero naSromSi ganxilulia yoveli adamianis interesebisaTvis 
ekonomikis, sazogadoebis, saxelmwifos da kacobriobis progresuli ganviTarebis avtoris 
mier Seqmnili kardinalurad axali filosofiur-samarTlebrivi safuZvlebi. 

kerZod, progresuli ganviTarebis kardinalurad axali Teoriuli safuZvlebis saxiT 
ganxilulia: socialuri miznis filosofia, xalxis interesebis uzenaesobis Teoria, 
Tanamdebobos pirTa uflebebisa da pasuxismgeblobis balansirebis Teoria.  
a. kurataSvili. samecniero naSromSi ganxilulia saxelmwifoSi xalxis genocidis SeniRbuli 

formiT “dakanoneba” _ rogorc adamianurobis winaaRmdeg Cadenili danaSauli. 
T. lazaraSvili, m. melaSvili. naSromSi gaSuqebulia safinanso sistemis arsebuli 
mdgomareoba da Taviseburebebi saqarTveloSi. kerZod gaSuqebulia saqarTveloSi 
saxelmwifo sawarmoebis marTvis, sabanko sistemis ganviTarebis, fasiani qaRaldebis bazris 
Camoyalibebisa da ganviTarebis da sapensio  da sadazRvevo sistemis mdgomareobis 
Taviseburebebi.  gamovlenilia am sferoebSi arsebuli dadebiTi da uaryofiTi mxareebi da 
dasaxulia maTi srulyofis ZiriTadi mimarTulebebi. 
T. lazaraSvili, n. bibilaSvili. statiaSi ganxilulia fasiani qaRaldebis bazris 
Camoyalibebis da ganviTarebis ZiriTadi gzebi da mimarTulebebi saqarTveloSi. agreTve 
gaanalizebulia saqarTveloSi fasiani qaRaldebis bazris Taviseburebani, gamovlenilia 
dadebiTi da uaryofiTi mxareebi da dasaxulia fasiani qaRaldebis bazris ganviTarebis 
srulyofis gzebi.  
m. melaSvili, n. qistauri. naSromSi ganxilulia sabiujeto politika, rogorc saxelmwifo 
ekonomikuri politikis ZiriTadi rgoli, romlis sworad warmarTvaze didadaa 
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damokidebuli qveynis ekonomikuri ganviTareba da amiT mosaxleobis socialur-ekonomikuri 
mdgomareobis gaumjobeseba, ganxilulia biujetis ZiriTadi amocanebi, funqciebi, principebi 
da srulyofis gzebi. 
m. melaSvili, n. qistauri. naSromSi gaanalizebulia Tanamedrove ekonomikis iseTi 
umniSvnelovanesi sakiTxi, rogoricaa sagadamxdelo balansi, misi regulirebis sxvadasxva 
koncefciebi da modelebi. avtorebs motanili aqvT Sesaswavli problemis Sesaxeb iseTi 
sayovelTaod cnobili mecnier-ekonomistTa Sexedulebebi, rogorebic arian: d. iumi, d. 
rikardo, a. smiti, d. hiu, e.w. keinsianelebi, r. harrodi, v, valrasi, j, mili, r. moleri, r, 
mandeli, i. tinbergeri da sxvebi. naSromSi agreTve ganxilulia saqarTvelos sagadamxdelo 
balansis bolo wlebis mdgomareoba da savaWro balansis ZiriTadi uaryofiTi maCveneblebis 
mizezebi. 

m. melaSvili, n. qistauri, q. qvelaZe. naSromSi gaanalizebulia momsaxurebis sferos iseTi 
mniSvnelovani mimarTuleba, rogoricaa sainformacio-sakomunikacio dargi. bolo wlebSi 
misi mniSvnelobis uswrafesi zrda da Semdgomi ganviTarebis SesaZleblobebi. msoflio 
masStabiT aRniSnuli dargis swafma winsvlam imoqmeda sazogadoebis cnobierebis 
cvalebadobaze da, SeiZleba iTqvas, rom safuZveli Cauyara axali sazogadoebrivi formis – 
sainformacio sazogadoebis Camoyalibebas. naSromSi naCvenebia agreTve sainformacio-
sakomunikacio infrastruqturis dRevandeli mdgomareoba da misi ganviTarebisa da  mTavar 
strategiul miznad gadaqcevis aucileblobas saqarTveloSi. 
i. naTelauri, T. TaflaZe. naSromSi, saqarTvelos sagadasaxdelo balansebis informaciaze 
dayrdnobiT, gaanalizebulia saqonliTa da momsaxureobiT qveynis sagareo vaWroba, 
gamovlenilia da Sefasebulia maTi cvlilebis tendenciebi saanalizo periodSi. 
i. naTelauri. gaanalizebulia saqarTvelos ekonomikuri kavSirebi ukrainasTan da ruseTTan 
am qveynebTan obieqturi mizezebiT gamowveuli cvlilebebis SemTxvevaSi. SemoTavazebulia 
alternatiuli variantebi da masTan dakavSirebuli problemebi. 
i. naTelauri. statiaSi gaanalizebulia da Sefasebuli saerTaSoriso organizaciebisa da 
calkeuli qveynebis mier 1992-2002 wlebSi saqarTvelosTvis gacemuli grantebis, daxmarebebis 
(finansuri, teqnikuri da humanitaruli) raodenobrivi maCveneblebi da maTi mimRebi 
sferoebis speqtri. 
i. naTelauri. naSromSi gaanalizebulia mefutkreobis ori produqtidan TaflisaTvis 
msoflio warmoeba da msoflio bazari, sanTelisaTvis daniSnuleba da mniSvneloba, 
ZiriTadad aziisa da evropis qveynebis magaliTze; gamokvleulia Taflis msoflio 
warmoebaSi arsebuli tendenciebi da mosalodneli cvlilebebi. sanTelTan mimarTebaSi 
aqcentirebulia saeklesio sanTeli, misi istoriuli mniSvneloba da daniSnuleba. 
i. naTelauri. saqarTvelos sagadasaxdelo balansebis mixedviT gaanalizebulia da 
erTmaneTTan Sedarebulia mimdinare operaciebis angariSebi, kapitaluri da finansuri 
angariSebi da sarezervo aqtivebis cvlileba drois ori periodis 1994-2002 ww da 2003-2012ww. 
z. nozaZe. naSromSi mocemulia saqarTveloSi wylis resursebis gaWuWyianebiT da 
araracionaluri gamoyenebis Sedegad miyenebuli ekonomikuri zaralis Sefaseba. mocemulia 
konkretuli winadadebebi da rekomendaciebi wylis resursebis dacvisa da racionaluri 
gamoyenebis saqmeSi, rac sabolood Seamcirebs qveynis ekonomikuri zaralis sidides. 
vl. papava, T. TaflaZe. statiaSi ganxilulia libertarianizmis klasikuri modelis qarTuli 
modifikacia, romelic efuZvneba mxolod sakuTari ekonomikuri interesebis dacvas da 
ekonomikuri mecnierebis ucodinrobas. 
vl. papava. statiaSi ganxilulia saqarTvelos evrokavSirSi gawevrianebis problema. Tuki 
gvinda saqarTvelo odesme evropis ganuyofel nawilad iqces, aucilebelia qveynis 
ekonomikis evropuli tipis sabazro ekonomikis mimarTulebiT transformacia. gaurveveli 
rCeba ruseTTan urTierTobis momavali, rogorc zogadad, ise ekonomikuri kuTxiTac. 
marTalia, qarTuli warmoebis produqcia ruseTis bazarze dabrunda, magram xazi unda 
gaesva, rom naklebad eqvemdebareba prognozebs ruseTTan savaWro urTierTobebis sruli 
masStabiT aRdgenis SesaZlebloba, vinaidan es sakiTxi ufro politikuri xasiaTisaa, vidre 
ekonomikuri. 
vl. papava. 2003 wlis noembris vardebis revoluciis Semdeg gatarebul reformebi 
saerTaSoriso doneze aRiarebulia rogorc libertarianuli. am Sexedulebis ukan idga is 
faqti, rom biznesis dasawyebaD saWiro licenziebis da nebarTvebis didi nawili iqna 
gauqmebuli. imavdroulad, saqarTvelos mTavroba regularulad arRvevda sakuTrebis 
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uflebebs da sasamarTlo sistema faqtobrivad iyo prokuraturis kontrolqveS. qarTveli 
imiT “libertarianelebi” gansxvavdebian namdvili libertarianelebisagan, rom 
qarTvelTaTvis libertarianizmi ar yofila ekonomikis codnaze dafuZvnebuli arCevani; 
piriqiT, maTTvis aseTi arCevani iyo niRabi ekonomikis arcodnis dasafaravad.  
z. reviSvili. gaSuqebulia agraruli seqtoris transformirebisa da ganviTarebis:  zrdis 
stadiebis, struqturuli transformaciisa da damokidebulebis Teoriebi; dualisturi 
ekonomikis modelebi  da sxva. 
 ganxilulia “farTo safuZvliani, erTmodeliani strategia”, romelic iTvaliswinebs 
upiratesad yovlisa mcire da saSualo meurneobebis ganviTarebis xelSewobas; aseve 
gaSuqebulia “dualisturi strategia”, romelic ganapirobebs bimodelur sasoflo-sameurneo 
struqturis Camoyalibebas da aqcentirebulia msxvili miwaTmflobelobis xelSewyobaze.     
saqarTvelosGsoflis meurneobis reformirebisa da momdevno procesebis Sedegebis 
gaTvaliswinebiT,  ganviTarebulia mosazreba “farTo safuZvliani strategiis” SemuSavebisa 
da ganxorcielebis Taobaze. 
z. reviSvili. gaSuqebulia soflis qalaqisgan CamorCenis  Teoriuli sakiTxebi, problemis 
arsi da struqtura; literaturaSi arsebuli soflis meurneobisa da soflis 
transformirebasTan dakavSirebuli gansxvavebuli midgomebi. Ggaanalizebulia soflis 
meurneobaSi arsebuli, reformirebis Sedegad  warmoqmnili ekonomikuri problemebi.  
 gaSuqebulia saqarTvelos sasoflo dasaxlebebis tipebis da maTSi mosaxleobis 
cvlilebebis tendencia;  daxasiTebulia sasoflo dasaxlebebis tipebi. 
z. reviSvili.  gaSuqebulia saqarTvelos soflis mZime socialuri mdgomareobis: siRaribis, 
arasruli dasaqmebisa da faruli umuSevreobis, socialuri uzrunvelyofis dabali donis 
mizezebi. naCvenebia qalaqTan SedarebiT soflis siRaribis maRali done, siRaribis meti 
siRrme da meti simwvave. gamaxvilebulia yuradReba soflad arasruli dasaqmebisa da 
faruli umuSevrobis arsebul mdgomareobaze. 
z. reviSvili. gaSuqebulia ekonomikasa da biznesSi saxelmwifo Carevisa Tu Caurevlobis 
Teoriuli sakiTxebi istoriul aspeqtSi. Ggamaxvilebulia yuradReba saxelmwifos 
ekonomikaSi Carevis keinzianur midgomebze. gaSuqebulia rigi ganviTarebadi da 
ganviTarebuli qveynebis gamocdileba soflis meurneobis saxelmwifoebrivi regulirebasTan 
dakavSirebiT, naCvenebia am regulirebis sxvadasxva formebi da meTodebi. Ggamaxvilebulia 
yuradReba saqarTvelos soflis meurneobis samTavrobo intervenciis saWiroebebze da 
prioritetul mimarTulebebze. 
  ganviTarebulia pozicia saqarTveloSi erTiani gansaxlebiTi sistemebis – „qalaqi-
sofeli“, „municipalitetis centri-sofeli“ formirebis saxelmwifo xelSewyobis Taobaze. 
r. sarCimelia. naSromSi ganxilulia ekonomikis aqtualuri problemebi saqarTvelos 
evrokavSirTan Tavisufali vaWrobis formirebasTan dakavSirebiT da winaaRmdegobebi, 
romelTa gauTvaliswinebloba zarals iwvevs da sagareo vaWrobis ekonomikaSi barierebs 
qmnis. daxasiaTebulia postsabWoTa saqarTvelos evrokavSirTan SeRwevis SesaZleblobebi da 
sagareo vaWrobis ekonomikuri efeqtianoba globalizaciis pirobebSi. dasmulia wrfivi 
daprogramebis axali amocana da warmodgenilia Sesabamisi modeli, romelic sagareo 
vaWrobis SesaZleblobis gafarToebas exeba. 
r. sarCimelia, r. lorTqifaniZe. ganxilulia privatizaciasTan dakavSirebuli mosaxleobis 
fenebad formirebis procesi. 
    dRevandel saqarTveloSi, iseve, rogorc msoflios TiTqmis yvela qveyanaSi, 
arasakmarisia mosaxleobis cxovrebis saSualo done. aqedan gamomdinare, warmoCenilia 
keTilsindisieri mosaxleobis saSualo fenis Seqmnis problema da SemoTavazebulia 
rekomentaciebi privatizebis efeqtianobisa da direqtiuli marTvis sistemis 
modernizebisaTvis.  
     Sinaarsobriv ganmartebasTan SesabamisobaSi, moyvanilia ekonomikuri konkurenciis 
mravalmxrivi modifikacia, rogorc globalizaciis potencialis asamoqmedebeli faqtori. 
     ganxilulia postsabWoTa saqarTvelos soflis meurneobaSi privatizaciis Catarebis 
problemuroba, ris gamoc ignorirebulia soflis mimzidveloba da mecnierul-teqnikuri 
progresis gavleniT Seqmnilia soflis mosaxleobis qalaqad masobrivi gadasvlis 
winapiroba. 
      sabazro ekonomikis SesaZleblobebis stimulirebis mizniT, SemoTavazebulia yofili 
kolmeurneobebis bazaze saqarTvelos bunebriv-istoriuli procesebis warsulSi 
damkvidrebuli e.w. “xodabunebis” aRdgena, bazarze maTi nawarmis Tavisufali gacvlis 
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pirobiT. 
r. sarCimelia. ganxilulia sabazro ekonomikis ganviTarebaze xelSemSleli mbrZanebluri 
dagegmvis uaryofiTi Sedegebis inerciuli gavlena sabWoTa kavSiris da postsabWoTa 
saqarTvelos ekonomikaze. 

gaanalizebulia mbrZanebluri dagegmvis sistemis sabazro ekonomikasTan 
SeuTavseblobisa da kibernetikis realuri ganmartebis damaxinjebis SemTxvevebi. 

mocemulia fizikis dargSi nobelis premiis laureat petre kapicas mier SemuSavebuli 
mbrZanebluri dagegmvis sistemis jon meinard keinzis sabazro ekonomikiT mSvidobiani 
Canacvlebis sqema, romlis mimzidvelobis miuxedavad, igi gamouyenebeli darCa sabazro 
ekonomikis mbrZanebluri dagegmvis sistemasTan SeuTavseblobis mizeziT. Tumca sqema, 
rogorc 70-iani wlebis sabWoTa kavSiris daSlis optimisturi prognozis macne, yuradsaRebi 
iyo msoflioSi. 

daxasiaTebulia saqarTveloSi ekonomikis maTematikur-kibernetikuli mimarTuleba, 
romelic akademikosma ilia vekuam, drois progresuli cvlilebebis gaTvaliswinebiT, 
maTematikis ekonomikaSi gamoyenebis perspeqtivas daukavSira da Sesabamisi problemebis 
dafuZnebazec izruna. 
Catarebulia msjeloba imis Sesaxebac, rom sabWoTa kavSirSi kibernetikis calkeuli 
samecniero dargis specialobebad danawevreba Secdoma iyo, rac Semdgom, realurad 
postsabWoTa saqarTvelos ekonomikur-maTematikur modelirebaSi dazustda. 
T. qavTaraZe. naSromSi Seswavlilia pirutyvis gadasareki trasebis Tanamedrove mdgomareoba, 
romelmac cxvari unda uzrunvelyos sakvebiT wlis ganmavlobaSi daaxloebiT 60-70 dRe. 
naCvenebia, rom yizlaris sazamTro saZovrebis dakargvis Semdeg, yazbegis, duSeTis, 
axalgoris, TianeTis raionis mecxvareobas ar gaaCnia saqarTvelos zamTris saZovrebze 
cxvris gadasareki trasa. naSromSi pirveladaa wamoyenebuli winadadeba, rom 
Crdilokavkasiel mwyemsebTan erTad erToblivad Seiqmnas fermeruli sawarmoebi, romelTa 
cxvari yizlaris zamTris sazovrebze gamoizamTrebda, zafxuls ki Cveni mTebis saZovrebze 
gaatarebda.  
T. qavTaraZe. naSromSi Seswavlilia rZis Sesyidvis problemebi     saqarTveloSi. 
gamovlenilia araefeqturobis mizezebi. pirveladaa wamoyenebuli winadadeba, 
xelSekrulebaSi gaTvaliswinebuli iyos, rom wlis dasawyisSi rZis qarxnebma fermerul 
meurneobebs miscen fuladi avansi, romelic rZis Sesyidvis angariSSi TandaTan daifareba. 
dadgenilia, soflad merZeveobis organizaciul-teqnikuri sakiTxebi daiyvaneba mxolod, 
glexebis mier rZis Semkreb punqtebSi rZis CabarebiT. wamoyenebulia winadadeba rZis 
Sesyidvis centraluri gadazidvis danergviT, satransporto xarjebisagan 
gamoTavisufldebian fermeruli meurneobebi, xolo rZis mrewvelobis sawarmoebi 
pasuxismgebeli gaxdebian rZis Sesyidva-dabinavebaze. 
T. qavTaraZe. naSromSi Seswavlilia qveynis ekonomikuri politikis umniSvnelovanesi 
RonisZiebani, romelic mimarTulia sasoflo-sameurneo produqtebze faswarmoqmnisa da 
Sesyidvebis gansaxorcieleblad. wamoyenebulia winadadeba, faswarmoqmnis dros 
gaTvaliswinebuli iqnas yvela dargisa da kulturis rentabeloba. erTi dargisa da 
kulturis meore dargisa da kulturis xarjze mudmivad Senaxva mizanSewonilad ar 
SeiZleba CaiTvalos. naSromSi Seswavlilia rZisa da pirutyvis Sesyidvis aqtualuri 
problemebi saqarTveloSi; yuradRebaa gamaxvilebuli mecxoveleobis produqtebis Sesyidvis 
xarisxovani maCveneblebis gaumjobesebaze; pirveladaa wamoyenerbuli yurZnisa da 
citrusebis msgavsad dotacia dawesdes mecxoveleobis produqtebis warmoebaSic. 
q. qvelaZe. statiaSi ganxilulia turizmis, rogorc momsaxurebis dargis, ganviTarebis 
zogierTi aspeqti da misi gavlena saqarTvelos erovnul ekonomikze, aseve mimoxilulia 
saqarTveloSi momsaxurebis sferos is zogierTi ekonomikuri maxasiaTebeli da moculobebi, 
romlebsac  Zireuli cvlilebebis moxdena SeuZliaT qveynis ekonomikuri politikis 
ganviTarebaSi da gamoyofilia erovnuli turizmis ganviTarebis is xelSemSleli faqtorebi, 
romelTa Semcireba an aRmofxvra uzrunvelyofs qveynis konkurentunarianobis amaRlebas, 
farTo masebisaTvis samuSao adgilebis Seqmnasa da adgilobrivi mosaxleobis aqtiur 
CarTulobas erovnuli ekonomikuri ganviTarebis procesSi.  
q. qvelaZe, n. qistauri, m. melaSvili, naSromSi ganxilulia Tanamedrove ekonomikis 
ganviTarebis ZiriTadi tendencia - momsaxurebis sferos uswrafesi tempiT zrda. aq 
ganxilulia momsaxureba, rogorc saqoneli, misi specifikuri mxasiaTeblebi, saxeobebi da am 
saxeobaTa jgufebis saerTaSoriso klasifikacia; gaanalizebulia saqarTveloSi 
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momsaxurebis saxeobaTa TiToeuli jgufi sakmaod mdidari cifrobrivi masalis safuZvelze, 
romelic ZiriTadad cxrilebis saxiTaa moyvanili. naSromSi aseve ganxilulia momsaxurebis 
sferos Semdgomi srulyofisa da saqarTvelos ekonomikis ganviTarebaze misi gavlenis 
ZiriTadi faqtorebi, gzebi da perspeqtivebi. 
n. qistauri, m. melaSvili. naSromi eZRvneba dReisaTvis metad aqtualur Temas^- ucxouri 
investiciebis rols qveynis ekonomikis ganviTarebaSi. 

kapitalis saerTaSoriso masStabiT moZraobam warmoqmna ucxouri investiciebis 
uzarmazari moculoba, gansakuTrebiT ganviTarebad qveynebSi, maT ricxvSia saqarTveloc. 
saerTaSoriso praqtika gviCvenebs, rom ucxouri investiciebis ganxorcielebas gaaCnia 
rogorc dadebiTi, aseve uaryofiTi mxareebi, rac naSromSi aris naCvenebi. aseve 
gaanalizebulia saqarTveloSi bolo (2006-2014) wlebis mixedviTYucxouri investiciebis 
ganxorcielebis cifruli monacemebi. 
T. CxeiZe. statiaSi `mdgradi ekonomikuri ganviTarebis problemebi saqarTveloSi~ 
gaanalizebulia bunebrivi resursebis kerZod, miwis, wylis, tyis resursebis gamoyenebisa da 
dacvis praqtikul RonisZiebaTa sistema. naCvenebia, aRniSnul bunebriv resursTa amJamindeli 
mdgomareoba: mag. saqarTvelos miwis fondSi saxnavi miwebis farTobi TandaTan Semcirebis 
tendencia, romlis ZiriTadi mizezebia: niadagis erozia, gaudabnoeba, degradacia da 
sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwebis arasasoflo-sameurneo miznebisaTvis gamoyeneba. 
amas emateba marcvleuli kulturebis (xorbali, simindi) energetikuli miznebisaTvis 
gamoyeneba. aseve gamoikveTa qveynis wylis resursebis  dabinZurebis maRali  maCvenebeli, ris 
gamoc wylis resursi gamousadegari gaxda sayofacxovrebo miznebisaTvis. amasTan masiurad 
tyis unebarTod Wrebma  ganapiroba niadagdacviTi, wylis reJimis maregulirebeli, 
haergamwmendi funqciebis moSla, ramac ganapiroba mewyruli, eroziuli procesebis 
gaaqtiureba.  

statiaSi   ganxilulia im RonisZiebaTa sistema, romlebic unda ganxorcieldes 
qveynis bunebrivi resursebis racionaluri gamoyenebisa da dacvisaTvis, riTac xeli 
Seewyoba saqarTveloSi mdgrad ekonomikur ganviTarebas.  
T. CxeiZe. statiaSi naCvenebia, rom gaudabnoeba (gaveraneba – T. C.) aris procesi, romelsac 
SeuZlia adamianis normaluri sacxovrebeli garemos Secvla udabnod, romlis Sedegia miwis 
degradacia da noyieri miwis unayofo masad gadaqceva. 

gaerTianebuli erebis organizaciam gaudabnoeba gamoacxada, rogorc globaluri 
problema, romelsac ukavSirdeba mosaxleobis siRaribe da SimSili. 

gaudabnoebis mizezi SeiZleba iyos bunebrivi pirobebi (klimati da a.S.) da adamianis 
sameurneo moqmedeba. 
statiaSi saiaxlis matarebelia, is rom samecniero-teqnikurma revoluciam, mosaxleobis 
zrdam, soflis meurneobis intensifikaciam da sxva anTropogenulma faqtorma gaaZliera 
niadagze adamianis zemoqmedebis masStabebi, rac aunazRaurebel zians ayenebs niadags 
araswori eqspluataciiT da garemos dabinZurebis uprecedento masStabebiT, rac niadagis 
degradaciisa da Semdgomi gaveranebis winapirobaa. 
T. CxeiZe. statiaSi bunebrivi resursebi ganxilulia, rogorc bunebis elementebi, obieqtebi 
da movlenebi, romlebic gamoiyeneba samurneo saqmianobaSi, sazogadoebis materealur da 
kulturul moTxovnilebaTa dasakmayofileblad. xels uwyobs SromiTi resursebis 
kvlavwarmoebas da cxovrebis xarisxis amaRlebas. amave dros biosferos TviTganviTarebisa 
da ganaxlebis SesaZleblobebs sazRvari gaaCnia, romlis darRveva gamowveulia sxvadasxva 
mizezebis gamo. gamomdinare iqidan, rom misi darRveva saSiSia mTeli kacobriobisaTvis, 
saWiroa bunebrivi resursebis optimaluri gamoyeneba, raTa ar dairRves balansi biosferos 
komponentebs Soris. 

statiaSi xazgasmulia is rom, bolo dros ufro xSirad gaismis gamafrTxilebeli 
xmebi imis Sesaxeb, rom kacobriobas didxans aRar eyofa bunebrivi resursebi da zogierTi 
saxeoba amowurvis saSiSroebis qveSac ki aris, xolo maTi Sevseba an ganaxleba SeuZlebelia. 
bunebrivi resursebis racionaluri gamoyeneba da dacva kacobriobis upirvelesi sazrunavia. 
T. CxeiZe, q. qvelaZe. statiaSi ganxilulia bunebrivi resursebi da maTi roli qveynis mdgrad 
ekonomikur ganviTarebaSi. aseve aRniSnulia rom,  bunebriv-resursul potencialSi 
gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba miwis resurss, rogorc uvado aqtivs da soflis 
meurneobis warmoebis ZiriTad saSualebas. 

dedamiwaze mosaxleobis zrdam, transportis ganviTarebam, soflis meurneobis 
intensifikaciam da sxva anTropogenulma movlenebma gaaZliera niadagze adamianis 
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zemoqmedebis maStabebi, rac aunazRaurebel zians ayenebs niadags. mxedvelobaSia misaRebi, 
rom qveynis savargulebis umetesoba defliacias ganicdis, niadagis nayofieri fena 
dehuminizirebulia. darRveulia Teslbrunva da agroteqmomsaxureba. brunvaSi axali miwebis 
CarTvis miuxedavad saxnavi miwebis farTobebi sul ufro da ufro mcirdeba. amis mTavari 
mizezia sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwebis arasasoflo-sameurneo daniSnulebiT 
gamoyeneba, miwebis damlaSeba, gaudabnoeba, erozia, daWaobeba da a.S., ris winaaRmdegac 
saWiro RonisZiebebi ar tardeba.  

statiaSi naCvenebia rom, miwis resursis optimalurad gamoyeneba kidev ufro gaarTula 
miwis reformis xarvezebiT Catarebam (saprivatizacio miwebis patar-patara nakveTebad 
daqucmacebam). bolo dros mTavrobis mier soflis meurneobis dasaxmareblad inicirebuli 
proeqtebi, rogoric aris - `SeRavaTiani agrokrediti~, `awarmoe saqarTveloSi~, 
`agrodazRveva~, `danerge momavali~ da sxva. xels Seuwyobs qveynis miwis fondis 
racionalurad gamoyenebas. 
T. CxeiZe, q. qvelaZe. statiaSi naCvenebia, rom terminebi `miwa~ da `niadagi~ sinonimebi ar 
arian, rom maT Soris arsebiTi sxvaobaa. niadagi nayofierebiT gansxvavdeba unayofo 
miwisagan. amitom avtorebs marTebulad miaCniaT, rom soflis meurneobis warmoebis ZiriTadi 
saSualeba aris niadagi da ara miwa.  

am ori terminis sinonimad gamoyeneba iwvevs, rogorc Teoriuli ise praqtikuli 
xasiaTis problemebs. ase magaliTad sagadasaxado kodeqsis mixedviT miwaze gadasaxadi 
iangariSeba miwis xarisxianobisa da amortizaciis mixedviT. rac miwas ar gaaaCnia. amitom 
marTebulia miwis gadasaxadi iangariSebodes ara unayofo araamortizebadi miwis mixedviT, 
aramed nayofieri amortizebadi niadagis mixedviT. 
m. cucqiriZe. statiaSi ganxilulia biznesis organizaciuli sistemis ganviTarebis 
mniSvnelovani aspeqtebi, warmoebisa da momsaxurebi procesebis organizebisa da 
nacionalurad warmarTvis gzebi. Tanamedrove sabazro gardaqmnebis viTarebaSi. 
gamokvleulia biznesis organizaciis efeqtianobisa da Semosavlebis zrdaze moqmedi 
faqtorebi. rac biznesis ganviTarebisaTvis erT-erT ZiriTad safuZvels warmoadgens. 
m. cucqiriZe. naSromSi ganxilulia biznesis ganviTarebis kanonzomierebebi. maT Soris 
ZiriTadad gaanalizebulia warmoebisa da momsaxurebis sistemis ganviTarebaze dasaqmebis, 
inovaciuri da sxva faqtorebis gavlena, biznesis saqmianobis dargobriv saxeobaTa 
gamokvlevis Sedegebi saqarTvelos biznesis seqtorTan, mis organizaciul sistemebsa da 
sabazro garemosTan urTierTSesabamisobaSi. 

m. xuskivaZe. ნაშრომში შემოთავაზებულია საქართველოში შემოსვლით ტურიზმზე მოთხოვნის 

ეკონომეტრიკული ანალიზი 2008-2014 წლებში ე.წ. ტოპ 15 ქვეყნის მონაცემების საფუძველზე. შემოსვლით 

ტურიზმზე მოთხოვნის დეტერმინატებად შემოთავაზებულია ტურისტთა წარმოშობის ქვეყნებში მშპ ერთ 

სულ მოსახლეზე, გაცვლითი კურსი, ღამისთევის ღირებულება, საჰაერო მგზავრობის ღირებულება, 

სახმელეთო ტრანსპორტით გადადგილების ღირებულება, ლაგური ცვლადი-ტურისტული დანიშნულების 

ადგილისადმი გრავიტაცია (მიზიდულობა), ტურისტულია ორგანიზაციების რაოდენობა საქართველოში, 

2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომისა და 2008 წელს დაწყებული მსოფლიო ფინანსური კრიზისის 

ამსახველი ფიქტიური ცვლადები.დინამიკური ეკონომეტრიკული მოდელის შეფასებებით გამოიკვეთა ის 

დეტერმინატები, რომლებიც არსებით ზეგავლენას ახდენენ შემოსვლით ტურიზმზე მოთხოვნის 

ფორმირებაში.  

m. xuskivaZe, z. nozaZe. ნაშრომში ჩატარებულია საქართველოში მდგრადი განვითარების არსებული 

მდგომარეობის შეფასება საერთაშორისო პრაქტიკაში მიღებული ეკონომიკური, ეკოლოგიური და 

სოციალურ-ინსტიტუციური კრიტერიუმების მიხედვით. განხილულია საქართველოში ეკოლოგიური 

პრობლემების წარმოშობის ძირითადი მიზეზები  პოსტკომუნისტური ტრანსფორმაციის დაწყებიდან 

დღემდე. 
r. javaxiSvili. evrokavSiri sadReisod aris ekonomikuri integraciis umaRlesi forma, 
yvelaZe mZlavri da sicocxlisunariani gaerTianeba da romelsac gaaCnia mdgradi 
ekonomikuri ganviTarebis udidesi potenciali. saqarTvelos da evrokavSirs Soris 
asocirebis Sesaxeb SeTanxmebiT ganisazRvreba axali didi gamowvevebi da amocanebi qveynis 
ekonomikisa da misi calkeuli dargebis daCqarebuli ganviTarebis mimarTulebiT. naSromSi 
gaanalizebulia rogorc makroekonomikuri, ise ekonomikis calkeuli dargebisa da 
sferoebis winaSe mdgari gamowvevebi. asocirebis moTxovnebidan gamomdinare, naSromSi 
gansakuTrebuli adgili aqvs daTmobili qveynis ekonomikis reformirebis, sakanonmdeblo-
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normatiuli bazis srulyofisa da evrokavSiris kanonmdeblobasTan, standartebsa da 
regulaciebTan maTi etapobrivi daaxloebis sakiTxebis kvlevas. 
r. javaxiSvili. naSromSi gaanalizebulia saqarTvelo-evrokavSirs Soris sagareo vaWrobis 
ZiriTadi maCveneblebi. evrokavSirTan asocirebis SeTanxmebidan gamomdinare, naSromSi 
gansakuTrebuli yuradReba aqvs daTmobili rogorc satarifo, ise vaWrobis teqnikuri 
barierebis daZlevis, produqciis xarisxis, sanitaruli da fitosanitaruli moTxovnebis 
dakmayofilebis uzrunvelyofis, sabaJo da sagadasaxado saqmianobis Zireuli reformirebis, 
maregulirebeli savaWro kanonmdeblobis srulyofisa da stabilurobis, savaWro da sabaJo 
procedurebis proporciulobis, gamWvirvalobis, aradiskriminaciulobisa da 
prognozirebadobis, sabaJo gaSvebis gamartivebisa da xelSewyobis problemebis kvlevas. 
r. javaxiSvili. naSromSi gaanalizebulia saqarTvelos sagareo vaWrobis ganviTarebis 
ZiriTadi maCveneblebi: saqonelbrunvis dinamika da struqtura, saqarTvelos eqsport-
importis struqturaSi momxdari Zvrebi, saqarTvelos sagareo vaWrobis diversifikaciis 
ZiriTadi mimarTulebebi. 
evrokavSirTan asocirebis moTxovnebidan gamomdinare, naSromSi gansakuTrebuli yuradReba 
aqvs daTmobili qveynis sagareo vaWrobis uaryofiTi saldos Semcirebis, produqciis 
konkurentunarianobis amaRlebisa da qveynis saeqporto potencialis gadidebis, sagareo 
vaWrobis diversifikaciisa da sagareo bazrebze damkvidrebis problemebis kvlevas. 
r. javaxiSvili. evrokavSirTan asocirebis procesSi gansakuTrebiT didi gamowvevebi ikveTeba 
soflis meurneobis ganviTarebis sferoSi. naSromSi safuZvlianadaa gamokvleuli soflis 
meurneobis ganviTarebis arsebuli done da struqtura, memcenareobisa da mecxoveleobis 
produqtebis warmoebisa da maTze mosaxleobis moTxovnis dakmayofilebis done, am sferoSi 
arsebuli naklovanebebi da maTi daZlevis ZiriTadi gzebi, romelTagan yvelaze 
mniSvnelovania: soflis meurneobis warmoebis modernizaciisa da mdgradi ganviTarebis 
xelSewyoba; miwis fondis racionaluri marTva; melioraciuli sistemebis gaumjobeseba; 
dargis konkurentunarianobis donis amaRleba; soflis mosaxleobis dasaqmeba da misi 
siRaribis daZleva; soflis meurneobaSi sadazRvevo saqmianobis gafarToeba da gaumjobeseba; 
dargis ganviTarebis finansuri uzrunvelyofa; soflis meurneobis produqtebis gasaRebis 
bazrebis diversifikacia da sxv. 

 
 
 

II. 2. publikaciebi: 
ბ) ucxoeTSi 

statiebi 
 

# avtori/ avtorebi 
statiis saTauri, Jurna-
lis/krebulis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemlo
ba 

gverde
bis 

raoden
oba 

1 abesaZe ramazi 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РЕГРЕСС. 
wignSi: E – gospodarka. w Europie 

ŚRODKOWEЈ I WSCHODNIEЈ. Te 

raźniejszść  I perspektywy rozwoju. 

“Wydawnictwo KUL”.  
 

 Lublin. 2015  

 
2 
 

asaTiani rozeta Теории конкуренции и новые 

перспективы стран ориентированных 

на конкурентноспособность. 
 

жур. `Кавказ и 

глобализация~. 

 

Са&СС Рress, 

Швеция, 

2015. 

 

0,9 

3 berulava gia ფირმის საქმიანობაზე ნდობაზე 

აგებული ურთიერთობების 

სტატიების 

კრებული: 

Drukarnia 

GS,Cracow, 

8 

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/49363/
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გავლენა: გარდამავალი 

ეკონომიკების მაგალითზე (The 

Impact of Trust-Based Relations on 

Firm’s Performance: Evidence from 

Transition Economies). 
 

მენეჯმენტის 

მეცნიერება 

დესტაბილიზაციის 

დროს: ლოკალური 

იდეები, კრაკოვის 

ეკონომიკის 

უნივერსიტეტი, 

კრაკოვი-თბილისი. 

Poland».  

 

4 burduli 
vaxtangi 

Georgia: Problems of Increasing 

National Economic Self-sufficiency 

(Sectoral-Structural Aspects). – Central 

Asia and the Caucasus (Journal of 

Social and Political Studies). 
 

Volume 16, Issue 

 

CA&CC 

Press® 

SWEDEN 

2015 

 

2,14 

5 kvaracxelia 
murmani 

პიროვნების როლი თანამედროვე 

ეკონომიკური საზოგადოების 

ფორმირებაში. შრომების 

კრებულში:“ 

 СТРАТЕГИИ ФОРМИРОВАНИЯ 

Е-ЭКОНОМИКИ  
И Е-ОБЩЕСТВА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И 
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ: СОСТОЯНИЕ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.             
 

 ლუბლინი. 

პოლონეთი. 

2015 წ. 

6 

6 papava vladimeri Necroeconomics of Post-Soviet Post-

Industrialism and the Model of 

Economic Development of Georgia and 

Russia.(“possabWoTapostindust
rializmis nekroekonomika da 
saqarTvelos da ruseTis 
ekonomikuri ganviTarebis 
modelebi”). JurnalSi “Journal 

of Business and Economics” 
(“biznesisa da ekonomikis 
Jurnali”). 

tomi 6, # 5 aSS 0,8 

7 papava vladimeri Economic Models of Eurasianism and 

the Eurasian Union: Why the Future is 

Not Optimistic. (“evraziizmisa da 
evraziuli kavSiris ekonomi-
kuri modelebi: ratom ar aris 
momavali optimisturi”) 
analitikur eleqtronul 
gamocemaSi “The Central Asia-

Caucasus Analyst” (“centraluri 
azia-kavkasiis analitikosi”)  

http://cacianalyst.org/p

ublications/analytical-

articles/item/13296). 

aSS 0,2 n.T. 

8 kurataSvili 
alfredi 

ТЕОРИЯ ВЕРХОВЕНСТВА 
ИНТЕРЕСОВ НАРОДА – 
ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ ПРАВОВАЯ 
ОСНОВА ГУМАННОСОЦИАЛЬНОЙ 
НАЦЕЛЕНОСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ. 
«Современные проблемы 
государственного и муниципального 

 Академия 
муниципальног

о управления. 
Киев:  

 0,2 п.л. 

http://cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/13296
http://cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/13296
http://cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/13296
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управления». МАТЕРИАЛЫ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, 
посвященной 20-летию Академии (3 
апреля 2015 года). в 2-х частях. Ч. I. 

9 kurataSvili 
alfredi 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ПОСТРОЕНИЯ ИНОВАЦИОННОЙ 
ЭКОНОМИКИ И ИСТИННО 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА И 
ГОСУДАРСТВА. Сборник матери-

алов XVIII МЕЖДУНАРОДНОЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ, посвященной 20-
летию УДУФМТ:  
 

 28-29 апреля. 
(Киев, 

Украина). 

0,2 п.л. 

10 kurataSvili 
alfredi 

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ, НАЦЕЛЕННЫЕ 

НА СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕСТВА  И ГОСУДАРСТВА В 

ИНТЕРЕСАХ НАРОДА. Materials of 

International scientific–practical 

conference: “ECONOMIC 

DEVELOPMENT: PROCESSES AND 

TENDENCIES” VILNIAUS 

KOLEGIJA / UNIVERSITY OF 

APPLIED SCIENCES FACULTY OF 

ECONOMICS. I VOL.  

 Vilnius, 

Lithuania 

29 April, 

2015. 

1,1 п.л. 

11 kurataSvili 
alfredi 

ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЕ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ, ОБЩЕСТВА И 

ГОСУДАРСТВА. Кубанская школа 

развития местных сообществ: 

Материалы научно-практической 

конференции с международным 

участием  (20-25 мая 2015 г.) / отв. 

ред. Т.А. Мясникова. 

   Краснодар 

(Россия): 

Кубанcкий 

государствен

ный 

университет. 

1,0 п.л. 

12 kurataSvili 
alfredi 

ТЕОРИЯ СБАЛАНСИРОВАННОС-

ТИ ПРАВ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И 

НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ 

ВНЕДРЕНИЯ В УПРАВЛЕНИИ 

ОБЩЕСТВОМ И ГОСУДАРСТВОМ 

ВО ВСЕМИРНОМ МАСШТАБЕ В 

ИНТЕРЕСАХ КАЖДОГО 

ЧЕЛОВЕКА. Материалы XVI 

Международной научной 

конференции: «СТРАТЕГИИ 

ФОРМИРОВАНИЯ Е ЭКОНОМИ-

КИ И Е-ОБЩЕСТВА  В 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ  И ВОСТОЧНОЙ 

ЕВРОПЕ: СОСТОЯНИЕ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

Монография, состоящая из статьей 

(докладов). Под редакцией 

Славомира Партицкого. 

 Люблинский 

католический 

университет 

Иоанна Павла 

II (Польша). 

Люблин: 

Издательство 

KUL, 2015 

25-27 мая 

Наленчов 

(Польша) 

0,65 п.л. 
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13 kurataSvili 
alfredi 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ИСТИННО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА. 

НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА В 

УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ 

ТРАНСФОРМАЦИЙ. Материалы 

XV-ой Международнй научно-

практической интернет-

конференции:  

 г. Донецк 11 

декабря 2015 

г. Донецкий 

национальны

й университет 

экономики и 

торговли 

имени 

Михаила 

Туган-

Барановского.  

0,4 п.л. 

14 kurataSvili 
alfredi 

ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ 

ОСНОВЫ НАЛОГОВОЙ 

СИСТЕМЫ, СЛУЖАЩЕЙ  

ИНТЕРЕСАМ НАРОДА. РЕФОР-

МИРОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ 

СИСТЕМЫ УКРАИНЫ В 

СООТВЕТСТВИИ С ЕВРОПЕЙ-

СКИМИ СТАНДАРТАМИ: 

Материалы VII Международнй 

научно-практической конференции, 

Национальный Университет 

Государственной Налоговой Службы  

Украины, Научно-

исследовательский институт 

налогообложения. (Ирпень, 

Украина). – Ирпень: Национальный 

Университет Государственной 

Налоговой Службы Украины. 

 22 декабря 

2015 г. 
0,25 п.л. 

anotaciebi qarTul enaze 

r. abesaZe. gansazRvrulia ekonomikuri regresis definicia, arsi da wyaroebi, saxelmwifos,  
rogorc ekonomikis mesaWis raoba. 

g. berulava. ამ ნაშრომის მიზანია გარდამავალ ეკონომიკებში ფირმის საქმიანობაზე ნდობაზე 

დაფუძვნებული ურთიერთობების გავლენის ანალიზი. ნაშრომის მთავარი წვლილი მდგომარეობს 

იმაში, რომ ის უზრუნველყოფს ახალ ემპირიულ შეხედულებას გარდამავალ ეკონომიკებში ნდობაზე 

დაფუძვნებული ურთიერთობების და ბიზნეს საქმიანობის შორის მიზეზ-შედეგობრივი კავშირზე. 

კვლევის შედეგები ცხადყოფს, რომ კონტრაქტული ურთიერთობების არაფორმალური ნდობაზე 

დაფუძვნებული ინსტიტუტები წარმოადგენენ ბიზნესის საქმიანობის გაუმჯობესობის მნიშვნელოვან 

მიმართულებას გარდამავალ ეკონომიკებში. 

v. burduli. naSromSi ganxilulia saqarTvelos ekonomikis TviTkmarobis donis amaRlebis 
problemebi misi dargobrivi struqturis gaumjobesebis, eqsportis diversifikaciisa da 
misi moculobis zrdisa, aseve, importCanacvlebiTi produqciis masStabebis gafarToebis 
safuZvelze. 

SemoTavazebulia struqturuli efeqtis garkveuli gageba (upiratesad misi 
struqturul-dargobrivi aspeqtebis) da gamokvleulia misi Sefasebis xerxebi. amasTan, 
mTavari roli eniWeba ekonomikis TviTkmarobis donis Sefasebas. Eekonomikis TviTkmarobis 
done gamokvleulia gamsxvilebuli dargobrivi jgufebis WrilSi; SemoTavazebulia 
saqarTvelos ekonomikis dargobrivi struqturis gaumjobesebis mimarTulebebi 
(prioritetuli dargebis winmswrebi ganviTarebis gziT).  

gansazRvrulia saqarTvelos struqturul-dargobrivi politikisa da misi 

instrumentebis srulyofis mimarTulebebi; mxedvelobaSi miRebulia is SesaZleblobebi, 

romlebsac gvaZleven saqarTvelos evrokavSirTan asociaciis Sesaxeb SeTanxmebis 

debulebebi (mizandasaxulobebi, miwerilobebi).  
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m. kvaracxelia. სტატიაში განხილულია პიროვნების ფორმირების გენეზისის პრობლემები,  

პოსტსაბჭოთა ადამიანის ჩამოყალიბების  ფორმები, მისი გარდაქმნა საბაზრო ეკონომიკის ტიპის 

ეკონომიკურ ადამიანად, როგორც ტრანსფორმაციის შედეგი, რომლის მისიას წარმოადგენს ახალი 

საზოგადოების აშენება თანამედროვე მსოფლიოს შესაბამისად.  

vl. papava. statiaSi Seswavlilia nekroekonomikaze dafuZnebuli postsabWoTa 
postindustrializmis Taviseburebebi. ruseTis ekonomikis didma masStabebma 
saqarTvelosTan SedarebiT ufro gaamwvava nekroekonomikis problema globaluri 
finansuri da ekonomikuri krizisis pirobebSi. naCvenebia, rom dReisaTvis saqarTvelosa da 
ruseTSic arsiT erTnairi Raribi qveynis momxmarebluri modeli. 
vl. papava. statiaSi gaanalizebulia evraziizmisa da evraziuli kavSiris ekonomikuri 
modelebi. naCvenebia, rom am or models saerTo TiTqmis araferi aqvs, Tanac evraziizmis 
ekonomikuri modeli ganuxorcielebelia Tanamedrove globalizaciis pirobebSi. 
evraziuli kavSiris ekonomikuri modeli ki efuZvneba rusuli energetikuli resursebidan 
miRebuli Semosavlebis am kavSiris wevr-saxelmwifoebze gadanawilebis meqnizms. ruseTis 
winaaRmdeg dasavleTis mier miRebulma ekonomikurma sanqciebma da maT sawinaaRmdegod 
moskovis mier miRebulma antisanqciebma cxadyo evraziuli kavSiris ekonomikuri modelis 
xelovnuroba da, Sesabamisad, araperspeqtiuloba. 
al. kurataSvili. samecniero naSromSi ganxilulia avtoris mier Seqmnili Tanamdebobis pirTa 

uflebebisa da pasuxismgeblobis balansirebis Teoria da mecnierulad dasabuTebulia misi danergvis 

aucilebloba sazogadoebis da saxelmwifo marTvaSi msoflio masStabiT, romlis gareSe  yoveli 

adamianis interesebis realizacia warmoudgenelia. 
 
 

III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
1 

 
 

abesaZe ramazi mdgradi ganviTarebis ekonomikuri 
aspeqtebi 

10-11 ivlisi, Tbilisi, 
paata guguSvilis 
ekonomikis instituti 

(saerTaSoriso 
konferencia) 

2 abesaZe ramazi Tanamedrove teqnologiebi da 
ekonomikuri ganviTareba.  
 

saerTaSoriso 
samecniero 
konferencia 
`Tanamedrove 
informaciuli 
teqnologiebi 
ekonomikuri 

globalizaciis 
pirobebSi~. 

Tsu, Tbilisi. 
3 asaTiani rozeta sakurorto-turistuli industriis 

ganviTarebis Taviseburebebi 

saqarTveloSi. 

10-11 ivlisi, Tbilisi, 
paata guguSvilis 
ekonomikis instituti 
(saerTaSoriso 
konferencia) 

4 arevaZe nanuli Savi da feradi metalurgia 
mrewvelobis ganviTarebis zogierTi 
aspeqti saqarTveloSi. 

10-11 ivlisi, Tbilisi, 
paata guguSvilis 
ekonomikis instituti 

(saerTaSoriso 
konferencia) 

5 berulava giorgi ნდობაზე აგებული ურთიერთობები და 10-11 ivlisi, Tbilisi, 
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ფირმის საქმიანობა გარდამავალი 

ეკონომიკების მაგალითზე. 

paata guguSvilis 
ekonomikis instituti 

(saerTaSoriso 
konferencia) 

6 berulava giorgi ფირმის საქმიანობაზე ნდობაზე აგებული 

ურთიერთობების გავლენა: გარდამავალი 

ეკონომიკების მაგალითზე (The Impact of 

Trust-Based Relations on Firm’s Performance: 

Evidence from Transition Economies) 

საერთაშორისო 

უნივერსიტეტში: 

„მენეჯმენტის მეცნიერება 

დესტაბილიზაციის დროს: 

ლოკალური იდეები.” 

საქართველო, თბილისი 

2015 
7 bregvaZe gia investiciebi samSeneblo seqtorSi. 10-11 ivlisi, Tbilisi, 

paata guguSvilis 
ekonomikis instituti 

(saerTaSoriso 
konferencia) 

8 burduli vaxtangi Структурно-отраслевой анализ уровня 

самодостаточности экономики Грузии и 

общие направления формирования 

прогрессивной отраслевой структуры. 

10-11 ivlisi, Tbilisi, 
paata guguSvilis 
ekonomikis instituti 

(saerTaSoriso 
konferencia) 

9 gogoxia Temuri teqnologiuri da marketinguli 
inovaciebi firmis efeqtianobis 
amaRlebaSi. 

10-11 ivlisi, Tbilisi, 
paata guguSvilis 
ekonomikis instituti 

(saerTaSoriso 
konferencia) 

10 davlaSeriZe nata ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ ПО 
ЭКОНОМИКЕ САЙМОН КУЗНЕЦ ОБ 
АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ УСТОЙЧИ-

ВОГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ. 

10-11 ivlisi, Tbilisi, 
paata guguSvilis 
ekonomikis instituti 

(saerTaSoriso 
konferencia) 

11 daTunaSvili lina meabreSumeobis ganviTarebis 
istoriis zogierTi sakiTxi 
saqarTveloSi. 

10-11 ivlisi, Tbilisi, 
paata guguSvilis 
ekonomikis instituti 

(saerTaSoriso 
konferencia) 

12 dvaliSvili lia atmosferos dacvis sakiTxebi 
saqarTveloSi. 

10-11 ivlisi, Tbilisi, 
paata guguSvilis 
ekonomikis instituti 

(saerTaSoriso 
konferencia) 

13 TeTrauli cicino saxelmwifo da misi ekonomikuri 
funqciebi. 

10-11 ivlisi, Tbilisi, 
paata guguSvilis 
ekonomikis instituti 

(saerTaSoriso 
konferencia) 

14 kakulia eTeri mcire biznesi _ umuSevrobis 
Semcirebis faqtori. 

10-11 ivlisi, Tbilisi, 
paata guguSvilis 
ekonomikis instituti 

(saerTaSoriso 
konferencia) 

15 kakulia eTeri, Ciqovani 
elene 

სოციალური დაზღვევის ბიზნესის 

განვითარება საქართველოში. 

IV სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია 

„ბიზნესის გან ვითარების პრობლემები 

  14-15 მაისი, თბილისი 

საქართველოს ბიზნესის 

აკადემია 
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გლობალური ეკონომიკის პირობებში. 
 

16 kvaracxelia murmani ekonomikuri azris ganviTareba da 
sabazro urTierTobebis 
Camoyalibeba saqarTveloSi. 

10-11 ivlisi, Tbilisi, 
paata guguSvilis 
ekonomikis instituti 

(saerTaSoriso 
konferencia) 

17 kurataSvili alfredi yoveli adamianis interesebisaTvis 
ekonomikis, sazogadoebis, 
saxelmwifos da kacobriobis 
progresuli ganviTarebis 
kardinalurad axali Teoriuli 
safuZvlebi. 

10-11 ivlisi, Tbilisi, 
paata guguSvilis 
ekonomikis instituti 

(saerTaSoriso 
konferencia) 

18 kurataSvili alfredi komerciuli bankebisa da sxva 

safinanso organizaciebis 

TaRliTuri xerxebiT 

adamianebze “nadiroba” _ 

SeniRbuli formiT xalxis 

winaaRmdeg mimarTuli 

danaSaulebrivi qmedebaa, 

magram... (?!). saxelmwifo marTva: 

problemebi da perspeqtivebi.  

15 noemberi, Tbilisi 
(saerTaSoriso 

samecniero 
konferencia) 

19 lazaraSvili Tea 
bibilaSvili nana 

 fasiani qaRaldebis bazris 
Camoyalibebisa da ganviTarebis 
Taviseburebani saqarTveloSi. 

10-11 ivlisi, Tbilisi, 
paata guguSvilis 
ekonomikis instituti 

(saerTaSoriso 
konferencia) 

20 melaSvili medea 
qistauri nunu 

sagadamxdelo balansis regulirebis 
koncefciebi, modelebi da misi 
Tanamedrove mdgomareoba 
saqarTveloSi. 

10-11 ivlisi, Tbilisi, 
paata guguSvilis 
ekonomikis instituti 

(saerTaSoriso 
konferencia) 

21 melaSvili medea 
qistauri nunu 
qvelaZe qeTino 

sainformacio garemos ganviTarebis 
aspeqtebi saqarTvelos erovnul 
ekonomikaSi. 

10-11 ivlisi, Tbilisi, 
paata guguSvilis 
ekonomikis instituti 
(saerTaSoriso 
konferencia) 

22 naTelauri iza ucxoeTidan miRebuli daxmarebebi 
da grantebi 1994-2002 wlebis 
saqarTveloSi. 

10-11 ivlisi, Tbilisi, 
paata guguSvilis 
ekonomikis instituti 

(saerTaSoriso 
konferencia) 

23 naTelauri iza Tafli da sanTeli.  
 

VIII samecniero 
konferenciis „qristi-
anoba da ekonomika“ 
moxsenebaTa krebuli. 
baTumi 2015 

24 nozaZe zura wylis resursebis gaWuWyianebiTa da 
araracionaluri gamoyenebiT 
miyenebuli ekonomikuri zaralis 
Sefaseba. 

10-11 ivlisi, Tbilisi, 
paata guguSvilis 
ekonomikis instituti 

(saerTaSoriso 
konferencia) 

25 papava vladimeri 
TaflaZe Tamari 

libertarianizmis qarTuli modeli. 10-11 ivlisi, Tbilisi, 
paata guguSvilis 
ekonomikis instituti 

(saerTaSoriso 
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konferencia) 
26 reviSvili zura saqarTvelos agraruli 

ganviTarebisa da politikis 
Teoriuli sakiTxebi. 

10-11 ivlisi, Tbilisi, 
paata guguSvilis 
ekonomikis instituti 

(saerTaSoriso 
konferencia) 

27 qavTaraZe Tengizi rZis damzadebisa da 
transportirebis organizaciis 
problemebi saqarTveloSi. 

10-11 ivlisi, Tbilisi, 
paata guguSvilis 
ekonomikis instituti 

(saerTaSoriso 
konferencia) 

28 qvelaZe qeTino turistuli momsaxurebis 
ganviTarebis zogierTi 
aspeqti qveynis erovnul ekonomikaSi. 

10-11 ivlisi, Tbilisi, 
paata guguSvilis 
ekonomikis instituti 

(saerTaSoriso 
konferencia) 

29 qurdaZe Tina საბიუჯეტო-საგადასახადო სისტემის 

სრულყოფის  საკითხისათვის. 

10-11 ivlisi, Tbilisi, 
paata guguSvilis 
ekonomikis instituti 
(saerTaSoriso 
konferencia) 

30 CxeiZe Tina gaudabnoeba – ekonomikis mdgradi 
ganviTarebis mniSvnelovani 
problema. 
 

10-11 ivlisi, Tbilisi, 
paata guguSvilis 
ekonomikis instituti 

(saerTaSoriso 
konferencia) 

31 CxeiZe Tina 
qvelaZe qeTino 

soflis meurneobis warmoebis 
ZiriTadi 
saSualeba miwaa Tu niadagi!? saq.-os 
soflis meurneobis mecnierebaTa 
akademia. gaeros mier 
ganxorcielebuli niadagis 
saerTaSoriso wlis farglebSi, 
niadagis msoflio dRisadmi 
miZRvnili samecniero konferencia: 
`niadagebis roli qveynis 
ekonomikuri zrdis biomravalferov-
nebis SenarCunebisa da soflis 
meurneobis mdgradi ganviTarebis 
saqmeSi.~ 

9 dekemberi, Tbilisi, 
soflis meurneobis 

mecnierebaTa akademia 
(samecniero 
konferencia) 

32 cucqiriZe marine biznesis organizaciuli sistemis 
ganviTarebis aspeqtebi. 

10-11 ivlisi, Tbilisi, 
paata guguSvilis 
ekonomikis instituti 

(saerTaSoriso 
konferencia) 

33 xuskivaZe mamuka შემოსვლით ტურიზმზე მოთხოვნის 

დეტერმინანტები და მისი ანალიზი 

ეკონომეტრიკული მოდელირების 

მეთოდის გამოყენებით საქართველოს 

მაგალითზე. 

10-11 ivlisi, Tbilisi, 
paata guguSvilis 
ekonomikis instituti 

(saerTaSoriso 
konferencia) 

34 javaxiSvili revazi saqarTvelos sagareo vaWrobis 
evropuli kursi. 

10-11 ivlisi, Tbilisi, 
paata guguSvilis 
ekonomikis instituti 

(saerTaSoriso 
konferencia) 
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moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

r. abesaZe. dazustebulia mdgradi ganviTarebis moTxovnebi ekonomikis sferoSi, 
gamokvleulia saqarTveloSi ekologiuri mdgomareobis sxvadasxva aspeqti. 

r. abesaZe. gamokvleulia teqnologiebis mniSvneloba ekonomikuri ganviTarebisaTvis. 
SemoTavazebulia saqarTveloSi axali teqnologiebis aTvisebis SesaZleblobebi. 
n. arevaZe. statiaSi gaanalizebulia Savi da feradi metalurgiis ganviTarebis ZiriTadi 
aspeqtebi krizisamdel da krizisis Semdgom periodebSi. sxva dargebisagan gansxvavebiT, 
aRniSnulma dargma met-naklebad SeinarCuna materialur-teqnikuri baza da sawarmoo 
personali, Tumca Seamcira rogorc warmoebuli produqciis moculoba, ise misi 
asortimenti, rac nedleuliT momaragebis problemasTan uSualod aris dakavSirebuli. 
gansakuTrebul yuradRebas imsaxurebs zestafonis feroSenadnobTa qarxana, ramdenadac axla 
erTaderTi konkurentunariani metalurgiuli produqti, romlis miwodebac saqarTvelos 
SeuZlia msoflios bazrisaTvis swored fero da silikomanganumia. 

g. berulava. ამ ნაშრომის მიზანია გარდამავალ ეკონომიკებში ფირმის საქმიანობაზე ნდობაზე 

დაფუძნებული ურთიერთობების გავლენის ანალიზი. ნაშრომის მთავარი წვლილი მდგომარეობს იმაში, 

რომ ის უზრუნველყოფს ახალ ემპირიულ შეხედულებას გარდამავალ ეკონომიკებში ნდობაზე 

დაფუძვნებული ურთიერთობების და ბიზნეს საქმიანობის შორის მიზეზ-შედეგობრივი კავშირზე. კვლევის 

შედეგები ცხადყოფს, რომ კონტრაქტული ურთიერთობების არაფორმალური ნდობაზე დაფუძვნებული 

ინსტიტუტები წარმოადგენენ ბიზნესის საქმიანობის გაუმჯობესობის მნიშვნელოვან მიმართულებას 

გარდამავალ ეკონომიკებში. 
g. bregvaZe. naSromSi ganxilulia saqarTvelos samSeneblo seqtoris investirebis sakiTxebi 
ukanaskneli wlebis manZilze. gaanalizebulia arsebuli mdgomareoba da dasaxulia gzebi 
Tu, rogor SeiZleba gaizardos am sferoSi investireba. 
v. burduli. naSromSi ganxilulia saqarTvelos ekonomikis TviTkmarobis donis amaRlebis 
problemebi misi dargobrivi struqturis gaumjobesebis, eqsportis diversifikaciis da misi 
moculobis zrdisa, aseve, importCanacvlebiTi produqciis masStabebis zrdis xarjze. 
amasTan dakavSirebiT gamokvleulia struqturuli efeqtis gageba (ZiriTadad, misi 
struqturul-dargobrivi aspeqtebis) da misi gazomvis xerxebi (romelTa Soris mTavar rols 
TamaSoben ekonomikis da misi seqtorebis TviTkmarobis donis Sefasebebi). Seswavlilia 
ekonomikis TviTkmarobis done agregirebuli dargobrivi jgufebis (seqtorebis) WrilSi da 
amis safuZvelze SemoTavazebulia saqarTvelos ekonomikis dargobrivi struqturis 
gaumjobesebis gzebi prioritetuli dargebis winmswrebi ganviTarebis gziT.    
T. gogoxia. statiaSi warmodgenilia teqnologiuri da marketinguli inovaciebis arsi, roli 
da mniSvneloba firmis efeqtianobis amaRlebaSi ganviTarebuli da ganviTarebadi qveynebis 
magaliTze. 
n. davlaSeriZe. statiaSi gamoTqmulia ekonomikis dargSi nobelis premiis laureatis s. 
kuznecis Sexedulebebi ekonomikis inovaciuri ganviTarebis mdgradi ganviTarebis aqtualur 
problemebze. uwyvet ekonomikuri ganviTarebis procesze. aRniSnulia, rom ekonomikuri 
zrdis problemebi Sordeba wminda ekonomikurs. ekonomikuri zrdis fesvebis aRmosaCenad 
unda daveydrnoT sxva socialur mecnierebebs _ sociologias, politologias, demografias.  
l. daTunaSvili. statiaSi gaSuqebulia meabreSumeobis Casaxvisa da ganviTarebis sakiTxebze 
dargis ucxoeli mkvlevarebis Sexedulebebi (mukerjni, tixomirovi, rondo, muxamedovi, 
Savrovi). yuradReba gamaxvilebulia saqarTveloSi abreSumis grenis Semotanisa da Semdgom 
dargis ganviTarebis Sesaxeb qarTvel mkvlevarTa mier gamoTqmul mosazrebebze (abesaZe a., 
bocvaZe s., kalaZe a. da sxvebi) motanilia ucxoel mogzaurTa mier sxvadasxva periodSi 
saqarTveloSi mogzaurobis dros maT mier danaxuli da Sefasebuli qveynis meurneobis 
sxvadasxva dargis, m. Soris meabreSumeobis arsebuli mdgomareoba. statiaSi Seswavlilia 
saqarTvelos politikuri damoukideblobis gauqmebisa da ruseTTan misi SeerTebis Semdeg 
meabreSumeobis (abreSumis parkis warmoeba) ganviTarebisaTvis mefis ruseTis mier 
gatarebuli RonisZiebebi, romlebmac garkveulwilad gansazRvres qveynis am tradiciuli 
dargis SenarCuneba da ganviTareba. 
l. dvaliSvili. mTel msoflioSi didi yuradReba eTmoba atmosferuli haeris dacvas 
anTropogenuri saqmianobiT dabinZurebisagan, radgan haeri adamianisaTvis umTavresi 
sasicocxlo resursia. 
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     atmosferuli haeris xarisxze mTavar pasuxismgebel uwyebas qveyanaSi garemos dacvis 
saministro  warmoadgens. dResdReobiT ekonomikuri saqmianobebi ukeTesi teqnologiebiT da 
menejmentis meSveobiT unda ganviTardes, raTa mniSvnelovnad Semcirdes bunebaze zewolis 
zrda. naSromSi mocemulia atmosferuli haeris dacvis sakiTxebTan dakavSirebiT 
saqarTveloSi moqmedi ZiriTadi normatiuli dokumentebi. 
c. TeTrauli. statiaSi ganxilulia saxelmwifos arsi, misi ganviTarebis saxeebi da 
Taviseburebebi; gaanalizebulia saxelmwifos ZiriTadi ekonomikuri funqciebi, misi roli da 
mniSvneloba. 

e. kakulia. განვითარებული ქვეყნების მასალების საფუძველზე ნაჩვენებია მცირე ბიზნესის როლი  

დასაქმე ბასა და უმუშევრობის შემცირებაში. ამ მიმართულებით  გამოკვლეულია  საქართველოში არსებ 

ული მდგომარეობა, გამოთქმულია მოსაზრება  , მცირე ბიზნესის , როგორც  უმუშევრობის შემცი რების  

ერთ-ერთი ფაქტორის  განვითარების აუცილებლობის შესახებ.   ნაჩვენებია  ქვეყანაში ამ მიმართულებით 

არსებული  პოტენციალი. 
m. kvaracxelia. naSromi exeba qarTuli ekonomikuri azris ganviTarebis zogierT aspeqts 
iseTi didi moazrovneebis SemoqmedebaSi, rogoricaa: ilia WavWavaZe da niko nikolaZe. maT 
mier Seswavlili sabazro urTierTobebi dResac iZleva garkveul orientirebs qarTuli 
modelis principebis Sesaqmnelad. 
al. kurataSvili. samecniero naSromSi ganxilulia yoveli adamianis interesebisaTvis 
ekonomikis, sazogadoebis, saxelmwifos da kacobriobis progresuli ganviTarebis avtoris 
mier Seqmnili kardinalurad axali filosofiur-samarTlebrivi safuZvlebi. 

kerZod, progresuli ganviTarebis kardinalurad axali Teoriuli safuZvlebis saxiT 
ganxilulia: socialuri miznis filosofia, xalxis interesebis uzenaesobis Teoria, 
Tanamdebobos pirTa uflebebisa da pasuxismgeblobis balansirebis Teoria.  
T. lazaraSvili, n. bibilaSvili. statiaSi ganxilulia fasiani qaRaldebis bazris 
Camoyalibebis da ganviTarebis ZiriTadi gzebi da mimarTulebebi saqarTveloSi. agreTve 
gaanalizebulia saqarTveloSi fasiani qaRaldebis bazris Taviseburebani, gamovlenilia 
dadebiTi da uaryofiTi mxareebi da dasaxulia fasiani qaRaldebis bazris ganviTarebis 
srulyofis gzebi.  
m. melaSvili, n. qistauri. naSromSi gaanalizebulia Tanamedrove ekonomikis iseTi 
umniSvnelovanesi sakiTxi, rogoricaa sagadamxdelo balansi, misi regulirebis sxvadasxva 
koncefciebi da modelebi. avtorebs motanili aqvT Sesaswavli problemis Sesaxeb iseTi 
sayovelTaod cnobili mecnier-ekonomistTa Sexedulebebi, rogorebic arian: d. iumi, d. 
rikardo, a. smiti, d. hiu, e.w. keinsianelebi, r. harrodi, v, valrasi, j, mili, r. moleri, r, 
mandeli, i. tinbergeri da sxvebi. naSromSi agreTve ganxilulia saqarTvelos sagadamxdelo 
balansis bolo wlebis mdgomareoba da savaWro balansis ZiriTadi uaryofiTi maCveneblebis 
mizezebi. 
m. melaSvili, n. qistauri, q. qvelaZe. naSromSi gaanalizebulia momsaxurebis sferos iseTi 
mniSvnelovani mimarTuleba, rogoricaa sainformacio-sakomunikacio dargi. bolo wlebSi 
misi mniSvnelobis uswrafesi zrda da Semdgomi ganviTarebis SesaZleblobebi. msoflio 
masStabiT aRniSnuli dargis swafma winsvlam imoqmeda sazogadoebis cnobierebis 
cvalebadobaze da, SeiZleba iTqvas, rom safuZveli Cauyara axali sazogadoebrivi formis – 
sainformacio sazogadoebis Camoyalibebas. naSromSi naCvenebia agreTve sainformacio-
sakomunikacio infrastruqturis dRevandeli mdgomareoba da misi ganviTarebisa da  mTavar 
strategiul miznad gadaqcevis aucileblobas saqarTveloSi. 
i. naTelauri. statiaSi gaanalizebulia da Sefasebuli saerTaSoriso organizaciebisa da 
calkeuli qveynebis mier 1992-2002 wlebSi saqarTvelosTvis gacemuli grantebis, daxmarebebis 
(finansuri, teqnikuri da humanitaruli) raodenobrivi maCveneblebi da maTi mimRebi 
sferoebis speqtri. 
i. naTelauri. naSromSi gaanalizebulia mefutkreobis ori produqtidan TaflisaTvis 
msoflio warmoeba da msoflio bazari, sanTelisaTvis daniSnuleba da mniSvneloba, 
ZiriTadad aziisa da evropis qveynebis magaliTze; gamokvleulia Taflis msoflio 
warmoebaSi arsebuli tendenciebi da mosalodneli cvlilebebi. sanTelTan mimarTebaSi 
aqcentirebulia saeklesio sanTeli, misi istoriuli mniSvneloba da daniSnuleba. 
z. nozaZe. naSromSi mocemulia saqarTveloSi wylis resursebis gaWuWyianebiT da 
araracionaluri gamoyenebis Sedegad miyenebuli ekonomikuri zaralis Sefaseba. mocemulia 
konkretuli winadadebebi da rekomendaciebi wylis resursebis dacvisa da racionaluri 
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gamoyenebis saqmeSi, rac sabolood Seamcirebs qveynis ekonomikuri zaralis sidides. 
vl. papava, T. TaflaZe. statiaSi ganxilulia libertarianizmis klasikuri modelis qarTuli 
modifikacia, romelic efuZvneba mxolod sakuTari ekonomikuri interesebis dacvas da 
ekonomikuri mecnierebis ucodinrobas. 
z. reviSvili. gaSuqebulia agraruli seqtoris transformirebisa da ganviTarebis:  zrdis 
stadiebis, struqturuli transformaciisa da damokidebulebis Teoriebi; dualisturi 
ekonomikis modelebi  da sxva. 
 ganxilulia “farTo safuZvliani, erTmodeliani strategia”, romelic iTvaliswinebs 
upiratesad yovlisa mcire da saSualo meurneobebis ganviTarebis xelSewobas; aseve 
gaSuqebulia “dualisturi strategia”, romelic ganapirobebs bimodelur sasoflo-sameurneo 
struqturis Camoyalibebas da aqcentirebulia msxvili miwaTmflobelobis xelSewyobaze.     
saqarTvelosGsoflis meurneobis reformirebisa da momdevno procesebis Sedegebis 
gaTvaliswinebiT,  ganviTarebulia mosazreba “farTo safuZvliani strategiis” SemuSavebisa 
da ganxorcielebis Taobaze. 
T. qavTaraZe. naSromSi Seswavlilia rZis Sesyidvis problemebi     saqarTveloSi. 
gamovlenilia araefeqturobis mizezebi. pirveladaa wamoyenebuli winadadeba, 
xelSekrulebaSi gaTvaliswinebuli iyos, rom wlis dasawyisSi rZis qarxnebma fermerul 
meurneobebs miscen fuladi avansi, romelic rZis Sesyidvis angariSSi TandaTan daifareba. 
dadgenilia, soflad merZeveobis organizaciul-teqnikuri sakiTxebi daiyvaneba mxolod, 
glexebis mier rZis Semkreb punqtebSi rZis CabarebiT. wamoyenebulia winadadeba rZis 
Sesyidvis centraluri gadazidvis danergviT, satransporto xarjebisagan 
gamoTavisufldebian fermeruli meurneobebi, xolo rZis mrewvelobis sawarmoebi 
pasuxismgebeli gaxdebian rZis Sesyidva-dabinavebaze. 
q. qvelaZe. statiaSi ganxilulia turizmis, rogorc momsaxurebis dargis, ganviTarebis 
zogierTi aspeqti da misi gavlena saqarTvelos erovnul ekonomikze, aseve mimoxilulia 
saqarTveloSi momsaxurebis sferos is zogierTi ekonomikuri maxasiaTebeli da moculobebi, 
romlebsac  Zireuli cvlilebebis moxdena SeuZliaT qveynis ekonomikuri politikis 
ganviTarebaSi da gamoyofilia erovnuli turizmis ganviTarebis is xelSemSleli faqtorebi, 
romelTa Semcireba an aRmofxvra uzrunvelyofs qveynis konkurentunarianobis amaRlebas, 
farTo masebisaTvis samuSao adgilebis Seqmnasa da adgilobrivi mosaxleobis aqtiur 
CarTulobas erovnuli ekonomikuri ganviTarebis procesSi. 
T. CxeiZe. statiaSi naCvenebia, rom gaudabnoeba (gaveraneba – T. C.) aris procesi, romelsac 
SeuZlia adamianis normaluri sacxovrebeli garemos Secvla udabnod, romlis Sedegia miwis 
degradacia da noyieri miwis unayofo masad gadaqceva. 

gaerTianebuli erebis organizaciam gaudabnoeba gamoacxada, rogorc globaluri 
problema, romelsac ukavSirdeba mosaxleobis siRaribe da SimSili. 

gaudabnoebis mizezi SeiZleba iyos bunebrivi pirobebi (klimati da a.S.) da adamianis 
sameurneo moqmedeba. 
statiaSi saiaxlis matarebelia, is rom samecniero-teqnikurma revoluciam, mosaxleobis 
zrdam, soflis meurneobis intensifikaciam da sxva anTropogenulma faqtorma gaaZliera 
niadagze adamianis zemoqmedebis masStabebi, rac aunazRaurebel zians ayenebs niadags 
araswori eqspluataciiT da garemos dabinZurebis uprecedento masStabebiT, rac niadagis 
degradaciisa da Semdgomi gaveranebis winapirobaa. 
T. CxeiZe, q. qvelaZe. statiaSi naCvenebia, rom terminebi `miwa~ da `niadagi~ sinonimebi ar 
arian, rom maT Soris arsebiTi sxvaobaa. niadagi nayofierebiT gansxvavdeba unayofo 
miwisagan. amitom avtorebs marTebulad miaCniaT, rom soflis meurneobis warmoebis ZiriTadi 
saSualeba aris niadagi da ara miwa.  

am ori terminis sinonimad gamoyeneba iwvevs, rogorc Teoriuli ise praqtikuli 
xasiaTis problemebs. ase magaliTad sagadasaxado kodeqsis mixedviT miwaze gadasaxadi 
iangariSeba miwis xarisxianobisa da amortizaciis mixedviT. rac miwas ar gaaaCnia. amitom 
marTebulia miwis gadasaxadi iangariSebodes ara unayofo araamortizebadi miwis mixedviT, 
aramed nayofieri amortizebadi niadagis mixedviT. 
m. cucqiriZe. statiaSi ganxilulia biznesis organizaciuli sistemis ganviTarebis 
mniSvnelovani aspeqtebi, warmoebisa da momsaxurebi procesebis organizebisa da 
nacionalurad warmarTvis gzebi. Tanamedrove sabazro gardaqmnebis viTarebaSi. 
gamokvleulia biznesis organizaciis efeqtianobisa da Semosavlebis zrdaze moqmedi 
faqtorebi. rac biznesis ganviTarebisaTvis erT-erT ZiriTad safuZvels warmoadgens. 
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m. xuskivaZe. ნაშრომში შემოთავაზებულია საქართველოში შემოსვლით ტურიზმზე მოთხოვნის 

ეკონომეტრიკული ანალიზი 2008-2014 წლებში ე.წ. ტოპ 15 ქვეყნის მონაცემების საფუძველზე. შემოსვლით 

ტურიზმზე მოთხოვნის დეტერმინატებად შემოთავაზებულია ტურისტთა წარმოშობის ქვეყნებში მშპ ერთ 

სულ მოსახლეზე, გაცვლითი კურსი, ღამისთევის ღირებულება, საჰაერო მგზავრობის ღირებულება, 

სახმელეთო ტრანსპორტით გადადგილების ღირებულება, ლაგური ცვლადი-ტურისტული დანიშნულების 

ადგილისადმი გრავიტაცია (მიზიდულობა), ტურისტულია ორგანიზაციების რაოდენობა საქართველოში, 

2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომისა და 2008 წელს დაწყებული მსოფლიო ფინანსური კრიზისის 

ამსახველი ფიქტიური ცვლადები.დინამიკური ეკონომეტრიკული მოდელის შეფასებებით გამოიკვეთა ის 

დეტერმინატები, რომლებიც არსებით ზეგავლენას ახდენენ შემოსვლით ტურიზმზე მოთხოვნის 

ფორმირებაში.  
 

 

b) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 abesaZe ramazi 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РЕГРЕСС. wignSi: E 

– gospodarka. w Europie ŚRODKOWEЈ I 

WSCHODNIEЈ. Te raźniejszść  I 

perspektywy rozwoju. “Wydawnictwo 

KUL”.  

Lublin. 2015 

 
 
2 
 

berulava giorgi ნდობა, კვლევა და განვითარება, ინოვა-

ციები და ფირმის პროდუქტიულობა 

გარდამავალ ეკონომიკებში (Trust, R&D, 

Innovation and Firm Productivity in 

Transition Economies). 

EBES-ის 16-ე კონფერენცია, 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

ევრაზიული საზოგადოება, 

სტამბოლი, თურქეთი, მაისი 27-

29, 2015. 
3 kvaracxelia murmani მიგრაციული პროცესების რეგიონული 

პროცესები საქართველოში. საერთა-

შორისო-პრაქტიკული  კონფერენცია.  

ქ.დაუგავპილსი(ლატვია), 2015წ. 

 
 

4 kvaracxelia murmani თანამედროვე მსოფლიოს პრობლემები 

და ახალი ადამიანის ფორმირება. 

რეგიონული განვითარების სოციალური 

პრობლემები. (მოხსენებათა თეზისები). 

ქ.დაუგავპილსი(ლატვია), 2015წ. 

 
 

5 kurataSvili alfredi ТЕОРИЯ ВЕРХОВЕНСТВА ИНТЕРЕСОВ 
НАРОДА – ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ ПРАВОВАЯ 
ОСНОВА ГУМАННОСОЦИАЛЬНОЙ НА-

ЦЕЛЕНОСТИ  ГОСУДАРСТВЕННОГО УП-

РАВЛЕНИЯ. «Современные проблемы госу-

дарственного и муниципального управления». 
МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, посвя-

щенной 20-летию Академии (3 апреля 2015 
года). в 2-х частях. Ч. I. 

Академия муниципального 
управления. Киев: 

6 kurataSvili alfredi ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕ-

НИЯ ИНОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 
И ИСТИННО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА. Сбор-

ник материалов XVIII МЕЖДУНАРОД-

НОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОН-

ФЕРЕНЦИИ, посвященной 20-летию 
УДУФМТ:  

28-29 апреля. (Киев, Украина). 

7 kurataSvili alfredi НОВЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, 

НАЦЕЛЕННЫЕ НА СОЦИАЛЬНО-

Vilnius, Lithuania 

29 April, 2015. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕС-

ТВА  И ГОСУДАРСТВА В ИНТЕРЕСАХ 

НАРОДА. Materials of International 

scientific–practical conference: “ECONOMIC 

DEVELOPMENT: PROCESSES AND 

TENDENCIES” VILNIAUS KOLEGIJA / 

UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 

FACULTY OF ECONOMICS. I VOL. 
8 kurataSvili alfredi ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЕ ТЕОРЕТИ-

ЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ, ОБЩЕСТВА 

И ГОСУДАРСТВА. Кубанская школа 

развития местных сообществ: Материалы 

научно-практической конференции с 

международным участием  (20-25 мая 2015 

г.) / отв. ред. Т.А. Мясникова. 

Краснодар (Россия): Кубанcкий 

государственный университет. 

9 kurataSvili alfredi ТЕОРИЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ 

ПРАВ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОЛЖ-

НОСТНЫХ ЛИЦ И НЕОБХОДИМОСТЬ 

ЕЕ ВНЕДРЕНИЯ В УПРАВЛЕНИИ 

ОБЩЕСТВОМ И ГОСУДАРСТВОМ ВО 

ВСЕМИРНОМ МАСШТАБЕ В 

ИНТЕРЕСАХ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА. 

Материалы XVI Международной научной 

конференции: «СТРАТЕГИИ ФОРМИРО-

ВАНИЯ Е ЭКОНОМИКИ И Е-

ОБЩЕСТВА  В ЦЕНТРАЛЬНОЙ  И 

ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ: СОСТОЯНИЕ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» Моногра-

фия, состоящая из статьей (докладов). Под 

редакцией Славомира Партицкого. 

Люблинский католический 

университет Иоанна Павла II 

(Польша). Люблин: Издательство 

KUL, 2015 

25-27 мая Наленчов (Польша) 

10 kurataSvili alfredi ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЛОГО-

ВОЙ ПОЛИТИКИ ИСТИННО ЧЕЛОВЕ-

ЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА И ГОСУДАР-

СТВА. НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА В 

УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ТРАНС-

ФОРМАЦИЙ. Материалы XV-ой 

Международнй научно-практической 

интернет-конференции: 

г. Донецк 11 декабря 2015 г. 

Донецкий национальный 

университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-

Барановского 

11 kurataSvili alfredi ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ, СЛУЖАЩЕЙ  

ИНТЕРЕСАМ НАРОДА. РЕФОРМИ-

РОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ 

УКРАИНЫ В СООТВЕТСТВИИ С 

ЕВРОПЕЙСКИМИ СТАНДАРТАМИ: 

Материалы VII Международнй научно-

практической конференции, Национальный 

Университет Государственной Налоговой 

Службы  Украины, Научно-исследо-

вательский институт налогообложения. 

(Ирпень, Украина). – Ирпень: 

Национальный Университет Государствен-

ной Налоговой Службы Украины. 

22 декабря 2015 г. 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

r. abesaZe. gansazRvrulia ekonomikuri regresis definicia, arsi da wyaroebi, saxelmwifos,  
rogorc ekonomikis mesaWis raoba. 
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გ. ბერულავა. მოხსენებაში განხილულია კვლევის შედეგები, რომლის მიხედვით ნდობაზე აგებული 

ურთიერთობები მნიშვნელოვან გავლენას ახდენენ ფირმების ინოვაციურ საქმიანობაზე გარდამავალ 

ეკონომიკებში. 

მ. კვარაცხელია. სტატიაში განხილულია მიგრაციული პროცესების  არსი და თეორიული პრობლემები.   

საქართველოში მიმდინარე მიგრაციის პროცესები, ბოლო გასული წლების საქართველოში;  ყურადღება 

გამახვილებულია შრომითი მიგრაციის თავისებურებებზე. გაანალიზებულია მიგრაციის მახასიათებელი 

ნიშნები. დამატებით, მიგრაციის გამომწვევი ფაქტორები საქართველოში. 

მ. კვარაცხელია. სტატიაში განხილულია ადამიანური ფაქტორის როლი ახალი საზოგადოების 

ჩამოყალიბებაში, რომელიც მსოფლიო ტენდენციების შესაბამისად მიმდინარეობს. ნაშრომის მთავარ 

სიახლედ ვთვლით მსოფლიოში ახალი ადამიანების სოციალური ჯგუფის ჩამოყალიბების ტენდენციას, 

რომელიც უკვე გვევლინნება ახალი კრიზისების გამომწვევ მიზეზად და რომლის გადაწყვეტისათვის 

საჭიროა მისი მეცნიერული გაანალიზება და სწორი მიმართულებების განსაზღვრა მისი ნეგატიური 

შედეგების თავიდან ასაცილებლად. ამ იდეამ დაუგავპილსის საერთაშორისო კონფერენციაზე კამათი და 

მოწონება დაიმსახურა. 
kurataSvili a.  samecniero naSromSi ganxilulia avtoris mier Seqmnili Tanamdebobis pirTa uflebebisa 

da pasuxismgeblobis balansirebis Teoria da mecnierulad dasabuTebulia misi danergvis aucilebloba 

sazogadoebis da saxelmwifo marTvaSi msoflio masStabiT, romlis gareSe  yoveli adamianis interesebis 

realizacia warmoudgenelia. 

 
 

  

konferenciebsa da seminarebSi monawileoba 
emd, prof. ramaz abesaZem 

1. 10-11 ivliss TbilisSi (saqarTvelo) monawileoba miiRo da organizeba 
gauwia akademikos paata guguSvilis dabadebidan 110-e wlisTavisadmi 
miZRvnil saerTaSoriso samecniero-praqtikul konferencias 
“erovnuli ekonomikebis mdgradi ganviTarebis aqtualuri problemebi”. 

2. monawileoba miiRo iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo 
universitetSi Catarebul saerTaSoriso samecniero konferenciaSi 
`Tanamedrove informaciuli teqnologiebi ekonomikuri 
globalizaciis pirobebSi~. 

3. monawileoba miiRo poloneTis q. lublinSi Catarebul saerTaSoriso 
samecniero konferenciaSi `w Europie ŚRODKOWEЈ I WSCHODNIEЈ. Te raźniejszść  I 

perspektywy rozwoju. “Wydawnictwo KUL~. 
akademikosma vladimer papavam 

 
1. 10-11 ivliss TbilisSi (saqarTvelo) monawileoba miiRo akademikos paata 

guguSvilis dabadebidan 110-e wlisTavisadmi miZRvnili saerTaSoriso 
samecniero-praqtikuli konferenciaSi “erovnuli ekonomikebis mdgradi 
ganviTarebis aqtualuri problemebi”. 

2. 8-11 oqtombers bostonSi (aSS) monawileoba miiRo me-80 saerTaSoriso 
atlantikur konferenciaSi. 

3. 10-14 noembers TbilisSi (saqarTvelo) monawileoba miiRo saerTaSoriso 
kongresSi “qarTvelologiis problemebi da perspeqtivebi”. 

4. 20 noembers TbilisSi (saqarTvelo) monawileoba miiRo samecniero 
konferenciaSi “samarTlebrivi saxelmwifos mSeneblobis amocanebi 
saqarTveloSi”. 
 

2015 wels akad. vl. papava arCeulia: 
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1. Jurnal “Journal of Business and Economics” (aSS) saredaqcio sabWos wevrad. 
2. donis saxelmwifo teqnikuri universitetis sapatio doqtorad (donis 

rostovi, ruseTi). 
3. samcxe-javaxeTis saxelmwifo universitetis sapatio doqtorad (axalcixe, 

saqarTvelo). 
4. goris saxelmwifo saswavlo universitetis sapatio doqtorad (axalcixe, 

saqarTvelo). 
5. 2015 wels gaagrZela saqmianoba Semdegi Jurnalebis saredaqcio sabWosa da  

redkolegiebSi: 
1. “ekonomisti” (saqarTvelo).  
2. “ekonomika da biznesi” (saqarTvelo).  
3. “Problems of Economic Transition (gardamavali ekonomikis problemebi)” (aSS). 
4. “Central Asia and The Caucasus (centraluri azia da kavkasia)” (SvedeTi).  
5. “Общество и экономика” (ruseTi).  
6. “Caucasian Review of International Affairs (saerTaSoriso urTierTobaTa 

kavkasiuri reviu)” (germania). 
  7. “Экономика Украины” (ukraina). 

 

akad. vl. papavas gaugrZelda Semdeg organizaciebSi wevroba:  
1. saerTaSoriso atlantikuri ekonomikuri sazogadoeba (aSS). 
2. samefo ekonomikuri sazogadoeba (didi britaneTi).  
3. dasavleTis saerTaSoriso ekonomikuri asociacia (aSS).  
4. danaxarjebi-gamoSvebis saerTaSoriso asociacia (avstria).  
5. amerikis politikur da socialur mecnierebaTa akademia (aSS).  
6. amerikis politikur mecnierebaTa asociacia (aSS).  
7. SedarebiT ekonomikur kvlevaTa evropuli asociacia (italia).  
8. centraluri evraziis Semswavleli sazogadoeba (aSS).  
9. amerikis ekonomikuri asociacia (aSS).  
10. ludvig fon mizesis instituti (aSS). 

 
akademiurma doqtorma z. reviSvilma monawileoba miiRo: 
 
saerTaSoriso konferenciaSi  – `soflis ganviTareba saqarTveloSi~ (11.12.2015), 

romelzec ganixileboda “soflis ganviTarebis dokumentis xedvis” (pirveli 
versia) da romelic organizebuli iyo: saqarTvelos soflis meurneobis 
saministros, gaeros sursaTisa da soflis meurneobis organizaciis (FAO) 

saqarTvelos warmomadgenlobis, evrokavSiris programis (ENPARD) farglebSi da 
evrokavSirisa da avstriis ganviTarebis kooperaciis (ADC)  mier. 

 
emd, profesorma m. kvaracxeliam monawileoba miiRo: 
 
1. latviis q. daugavpilsSi gamarTul saerTaSoriso-praqtikul konferenciaSi 

moxsenebiT  `migraciuli procesebi saqarTveloSi~. 
2. latviis q. daugavpilsSi gamarTul saerTaSoriso-praqtikul konferenciaSi 

moxsenebiT `Tanamedrove msoflios problemebi da axali adamianis formireba~. 
 

 
sxva samuSaoebi 

1. gamoqveynda institutis mier daarsebuli saerTaSoriso samecniero 

analitikuri Jurnal `ekonomistis~ 5 nomeri. 
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2. institutis gamomcemlobis mier momzadda 3 wigni. 

3. mimdinareobs muSaoba `didi qarTuli ekonomikuri enciklopediis~ pirveli 

tomis mosamzadeblad (momzadda Sesabamisi samecniero saenciklopedio 

statiebi): ganyofilebis TanamSromlebs gadacemuli aqvs rigi statia didi 

qarTuli ekonomikuri enciklopediisTvis da agrZeleben axali statiebis 

damuSavebas. 

4. ganyofilebis TanamSromlebma gaakeTes recenziebi ramdenime samagistro 

naSromze.  

5. institutis samecniero sabWoze mosmenili iqna 5 samecniero  moxseneba. 

6. 10-11 ivliss p. guguSvilis saxelobis ekonomikis institutSi institutis 

organizebiT gaimarTa akademikos  paata guguSvilis dabadebidan 110-e 

wlisTavisadmi miZRvnili saerTaSoriso samecniero konferencia `erovnuli 

ekonomikebis mdgradi ganviTarebis aqtualuri problemebi~ da saiubileo 

sxdoma.  

7. emd, prof. r. abesaZe aris: saerTaSoriso samecniero-analitikur Jurnal 

“ekonomistis”, “paata guguSvilis ekonomikis institutis samecniero Sromebis 

krebulis” mTavari redaqtori da “didi qarTuli ekonomikuri enciklopediis” 

mTavari redaqtori; Jurnal “ekonomika da biznesis”,  Jurnal “axali 

ekonomikis” da Jurnal “sazodadoeba da mecnierebis” redkolegiis wevri;  

 

 
 
 

 
     institutis direqtori 
     emd, prof.                                                    r. abesaZe 
 
      
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 



1 

 

 სამეცნიერო ერთეულის (დეპარტამენტი, ინსტიტუტი, განყოფილება, 

ლაბორატორია) დასახელება:  

თსუ ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 

* სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი: ირაკლი ღარიბაშვილი 

 სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: სულ შტატით 104, 

შტატგარეშე - 7; მათ შორის: ადმინისტრაცია: 10, ბიბლიოთეკარი - 68, ტექ. 

პერსონალი - 33. სამეცნიერო პერსონალი არ გვყავს,  

I. 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2015 წლისათვის 

დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

(ეხება სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებს) 
 

№ 

შესრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების 

მითითებით 

პროექტის ხელმძღვანელი  პროექტის შემსრულებლები 

1 
 

წიგნსაცავების მართვა და 

მომსახურება. ეროვნული 

სამეცნიერო-კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვა 

მაია ჯიმშელეიშვილი 

(წიგნსაცავების სამსახურის 

ხელმძღვანელი) 

წიგნსაცავების მართვის 

სამსახური 

2 საინფორმაციო რესურსების 

განვითარება - ახალი 

საინფორმაციო რესურსების 

შეძენა 

თეიმურაზ ჩხენკელი 

(სამსახურის 

ხელმძღვანელი) 

შოთა შაფაქიძე 

(დაკომპლექტების 

განყოფილების გამგე) 

თამარ ხახუტაშვილი 

(ინფორმატიკის 

განყოფილების გამგე) 

დაკომპლექტების 

განყოფილება 

ინფორმატიკის 

განყოფილება 

3 საბიბლიოთეკო 

მომსახურების განვითარება 

ნინო პავლიაშვილი 

(დირექტრის მოადგილე) 

თამარ ქაფიანიძე 

(სამსახურის 

ხელმძღვანელი) 

საბიბლიოთეკო 

მომსახურების სამსახური 

და მასში შემავალი 

განყოფილებები და 

ჯგუფები, 

კატალოგების მართვის 

განყოფილება, 

ი.გრიშაშვილის 

ბიბლიოთეკა-მუზეუმი, 

უსინათლოთა 

მომსახურების ცენტრი 
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4 საპატენტო-ტექნიკური 

დოკუმენტაციით 

მომსახურების განვითარება 

მარინა გიორგაძე 

(სამსახურის 

ხელმძღვანელი) 

საპატენტო-ტექნიკური  

სამსახური 

5 დიგიტიზაცია ნინო პავლიაშვილი (დირ. 

მოადგილე) 

თამარ ხახუტაშვილი 

(ინფორმატიკის 

განყოფილების გამგე) 

ნინო ფანცხავა (ჯგუფის 

ხელმძღვანელი) 

ინფორმატიკის 

განყოფილება 

2015 წელს მასში 

ჩამოყალიბდა 

დიგიტიზაციის ჯგუფი 

6 ადმინისტრაციული და 

ინფრასტრუქტურული 

განვითარება 

ირაკლი ღარიბაშვილი 

(დირექტორი) 

ადმინისტრაცია და ტექ. 

პერსონალი 

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგები 

(ქართულ ენაზე) 

 

I. 2. 

№ 

შესრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების 

მითითებით 

პროექტის ხელმძღვანელი  პროექტის შემსრულებლები 

1 

 

   

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგები (ქართულ ენაზე) 
 

 

I. 3. სახელმწიფო გრანტით (რუსთაველის ფონდი) დაფინანსებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

№ პროექტის დასახე-

ლება მეცნიერების 

დარგისა და სამეც-

ნიერო მიმართულე-

ბის მითითებით 

 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 
პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

1 

 

 

 

 

არ მიგვიღია    

დასრულებული პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგები (ქართულ 

ენაზე) 

I. 4. 
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2 

პროექტის დასახე-

ლება მეცნიერების 

დარგისა და სამეც-

ნიერო მიმართულე-

ბის მითითებით 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი 

პროექტის 

შემსრულებლები 

  
ბრიტანეთის 

ბიბლიოთეკა 
ნინო პავლიაშვილი 

ლ.ქიტუაშვილი, 

ნ.ფანცხავა, 

მ.სულაბერიძე 

მივიღეთ გრანტი ბრიტანეთის ბიბლიოთეკისაგან საფრთხის ქვეშ მყოფი არქივების 

დიგიტიზაციისათის. გრანტის თანხის ნაწილი ჩარიცხულია, მიმდინარეობს ტექნიკის 

შესყიდვა. პროექტის შესრულება დაიწყება 2016 წლიდან - მოხდება ი.გრიშაშვილის 

ბიბლიოთეკის მასალების დიგიტიზაცია მათი დაზიანებისაგან გადარჩენის მიზნით. 

პროექტის საიდენტიფიკაციო ნომერი: EAP848, დასახელება " საქართველოს ეროვნული 

მემკვიდრეობის მასალების დიგიტიზაცია ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში " 

 

II. 1. პუბლიკაციები: 

ა) საქართველოში 

მონოგრაფიები - ბიო-ბიბლიოგრაფიები 
 

№ ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

ეროვნული 

სამეცნიერო 

ბიბლიოთეკა 

იულონ გაგოშიძე. 

ბიობიბლიოგრაფია 

თბილისი, თსუ 96 გვ. 

2 

 

ეროვნული 

სამეცნიერო 

ბიბლიოთეკა 

გიორგი 

ჭოღოშვილი (1914-

1998). 

ბიობიბლიოგრაფია 

თბილისი, თსუ 96 გვ. 

3 ეროვნული 

სამეცნიერო 

ბიბლიოთეკა 

შალვა 

ამირანაშვილი 

(1899-1975). 

ბიობიბლიოგრაფია 

თბილისი, თსუ 93 გვ. 

     

ბიო-ბიბლიოგრაფიული სერია „ქართველი მეცნიერები“ ტრადიციულად გამოდის 

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის რედაქციით. ყოველი ტომი მოიცავს ბიოგრაფიულ 

და ბიბლიოგრაფიულ (მისი სამეცნიერო შრომები და საჯარო პუბლიკაციები და მასზე 

დაწერილი მასალები) ცნობებს შესაბამის ქართველ მეცნიერზე. 

 
სახელმძღვანელოები 
 

№ ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 
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ანოტაციები ქართულ ენაზე 

 

 
კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები ქართულ ენაზე 

 
სტატიები 
 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ანოტაციები ქართულ ენაზე 

 

 

II. 2. პუბლიკაციები: 

ბ) უცხოეთში 

მონოგრაფიები 
 

№ ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები ქართულ ენაზე 

 

 
სახელმძღვანელოები 
 

№ ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 
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3 

ანოტაციები ქართულ ენაზე 

 

 

 

 

 

 

 
კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები ქართულ ენაზე 

 

სტატიები 
 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 Irakli 

Garibashvili 

“Libraries in 

Georgia in 2004-

2015”, Journal of 

Library 

Administration  

Volume 55, Issue 

7, 2015 

UK 

Taylor & Francis 

21 

საქართველოს ბიბლიოთეკების განვითარება 2004-15 წწ. ბიბლიოთეკების სხვადასხვა 

ტიპებისათვის. ცალკე განხილულია ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა და 

ბიბლიოთეკებში საინფორმაციო ტექნოლოგიების დანერგვის გამოცდილება. 

 

 

III. 1. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

ა) საქართველოში 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

ხ.კიკვილაშვილი, 

ი.ღარიბაშვილი 

ახალი მომსახურების 

მოდულების გამოყენება 

ეროვნული სამეცნიერო 

2015 წ. ოქტომბერი 

ქუთაისის საჯარო 

ბიბლიოთეკა 
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ბიბლიოთეკის 

ინტეგრირებულ 

საბიბლიოთეკო სისტემაში 

2 

3 

 

მ.ჟორჟოლიანი ეროვნულ სამეცნიერო 

ბიბლიოთეკის ელ. 

გამოცემები 

2015 წ. ოქტომბერი 

ქუთაისის საჯარო 

ბიბლიოთეკა 

1. მიმოხილული იყო „მკითხველთა აბონემენტისა“ და „დაკომპლექტების“ 

პროგრამული მოდულების გამოყენება ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკის 

ინტეგრირებულ საბიბლიოთეკო სისტემაში 

2. წარმოდგენილ იქნა ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში მიმდინარე პროექტები: 

დიგიტიზაცია და ბიო-ბიბლიოგრაფიებსი გამოცემა 

 

ბ) უცხოეთში 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

 

თ.ქაფიანიძე 

შ.შაფაქიძე 

თ.გოგოლაძე 

 მინსკი, ბელორუსია, 2015 

სექტემბერი 

გაკეთდა სამი პრეზენტაცია, რომელშიც წარმოდგენილ იქნა ეროვნულ სამეცნიერო 

ბიბლიოთეკაში მომსახურებისა და დაკომპლექტების განყოფილებების მუშაობა 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

 

ი.ღარიბაშვილი (მონაწილე) 7th Prague Forum “Towards a 

Pan-European Platform on 

Ethics, Transparency and 

Integrity in Education” 

პრაღა, ჩეხეთი, 2015 წ 1-2 

ოქტომბერი 

ევროკავშირის ფორუმი განათლების ეთიკის, გამჭვირვალეობისა და ინტეგრაციის 

ევროპული პლატფორმის დასაფუძნებლად. ფორუმში მონაწილეობა მიიღეს 40-ზე მეტი 

ქვეყნის წარმომადგენლებმა. მხოლოდ სპეციალურად მოწვეულ ექსპერტებს ჰქონდათ 

მოხსენებები - დანარჩენი მონაწილეები ჩართული იყვნენ საპანელო განხილვებსა და 

სემინარებში. საქართველოდან ფორუმს ესწრებოდა მეცნიერებისა და განათლების 

მინისტრის მოადგილე გ.შარვაშიძე და ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის 

დირექტორი ი.ღარიბაშვილი.  
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IV. 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტისა და გრანტების გარეშე  

შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 
 

№ 

შესრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების 

მითითებით 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

დაფინანსების 

წყარო 

(ადგილობრივი 

გრანტი, უცხოური 

გრანტი) 

1 
 

 

    

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგები 

(ქართულ ენაზე) 

 

 

IV. 2. 

№ 

შესრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების 

მითითებით 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

დაფინანსების 

წყარო 

(ადგილობრივი 

გრანტი, უცხოური 

გრანტი) 

1 
 

 

    

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგები (ქართულ ენაზე) 

 
 

 

 

 

დაწესებულება თუ საჭიროდ თვლის, შეუძლია ანგარიშში შეიტანოს სხვა, 

მისთვის მნიშვნელოვანი აქტივობაც. 

ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იყოს ნაბეჭდი (2 ეგზემპლარად) და ელექტრო-

ნული ვერსიის (CD-დისკი) სახით. 

ანგარიში, რომელიც არ არის შედგენილი ამ დებულების მე-2 პუნქტის 

მოთხოვნების შესაბამისად, ექსპერტიზას (შეფასებას) არ ექვემდებარება და 

შეფასების შემაჯამებელ დოკუმენტში აღინიშნება ფორმულით “არ შეფასდა”. 
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თსუ ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 

პროექტების შესრულების ვრცელი ანგარიში 

(მარცხენა სვეტში მითითებულია 2015 წ საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული პროექტის გეგმა) 

გეგმა შესრულება შენიშვნა 

ეროვნული მემკვიდრეობის დაცვა 

 

  

ტექნიკურ მომსახურება: ჰაერის 

ტემპერატურისა და ტენიანობის 

კონტროლი და მართვა, ვენტილაცია,  

 

 

შესყიდულ იქნა სამი ახალი 

მულტიფუნქციონალური მოწყობილობა 

(ტემპერატურის და ტენიანობის საზომი, 

მეხსიერებით), ყოველდღიურად მიმდინარეობს 

პირველ კორპუსში წიგნსაცავის სამივე სართულზე 

კლიმატური მდგომარეობის კონტროლი. აღდგენილ 

იქნა სავენტილაციო სისტემის დაზიანება. 

 

ელექტრო-მოწყობილობების 

რეგულარული მომსახურება, 

ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემის 

რეაბილიტაცია. 

 

შესრულებულია.  

შეძენილ იქნა დამატებით ცეცხლმაქრები. 

 

სამუშაოები საცავებში არსებული მასალის 

მოვლაზე: გადაადგილება, აღრიცხვა, 

კონტროლი, დასუფთავება, დაზიანების 

კონტროლი და სხვა. 

 

 შესრულებულია. წიგნსაცავის რამდენიმე სექციაში 

(ჟურნალები 3,4; ცნობარები; 3K სექცია) მოხდა 

თაროების დალაგება, დაზიანების კონტროლი, 

აღრიცხვა და მასალების უფრო კომპაქტური 

განლაგება. რაოდენობა: დამუშავებულია 120000 

ერთეული. 

 

მომხმარებელთა მოთხოვნების სწრაფი 

მოძიება და მიწოდება, როგორც 

ბიბლიოთეკის მუშაობის ხარისხის ერთ-

ერთი განმსაზღვრელი პირობა. 

შესრულებულია. პერიოდულად ტარდება 

საკონტროლო დაკვეთები შესრულების შემოწმება 

და „ფარული მომხმარებლის“ მეთოდის 

გამოყენებით მომსახურების ხარისხის შემოწმება. 
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გეგმა შესრულება შენიშვნა 

რარიტეტული ფონდის რეორგანიზაცია 

(დაახლ. 5000 ერთეული) და პერიოდიკის 

ფონდიდან ზედმეტი ეგზემპლარების 

გამოხშირვა. 

საცავში სამუშაო სივრცის მოწყობა 

(კატალოგიზაციის დაჩქარებისათვის). 

შესრულებულია. დამუშავდა რარიტეტული ფონდის 

რამდენიმე აღნიშნულ იქნა დაზიანებები და 

დარღვევები; გაიწმინდა და მოწესრიგდა ყოველი 

ერთეული. 

მიმდინარეობს შედეგების ანალიზი. 

1 კომპიუტერი დაიდგა წიგნსაცავში, რომელიც ამ 

ეტაპზე დაგვეხმარა ხელნაწერთა კატალოგის 

მოწესრიგებაში.  

ამავე დროს შესრულდა 

აღნიშნული ფონდის ხელახალი 

ინვენტარიზაცია, რაც წინა წლებში 

არ სრულდებოდა. 

სამუშაოების დიდი ნაწილი 

შესრულდა გეგმის გადაჭარბებით. 

   

საინფორმაციო რესურსების 

განვითარება 

  

საქართველოში გამოცემული წიგნები და 

პერიოდული გამოცემები 
 

2015 წლის განმავლობაში 2-ჯერ განხორციელდა 

ახალი ქართული გამოცემების შესყიდვა. კერძოდ 

მიღებულია: 1302 ერთეული წიგნი, 2006 ერთეული 

ჟურნალი და გაზეთი. 

გარდა ამისა გააქტიურდა ურთიერთობები ყველა 

სამეცნიერო და სასწავლო დაწესებულებასთან 

(შეხვედრები, დაგზავნილი წერილები, 

კონსულტაციები) და გამომცემლობებთან, რის 

შედეგად მივიღეთ საჩუქრად ლიტერატურა 20 

დაწესებულებიდან. 

გაკეთდა ამჟამად საქართველოში 

გამომავალი სამეცნიერო 

ჟურნალების სრული სია, რათა 

გაკონტროლდეს მათი 

ბიბლიოთეკაში მიღების საკითხი. 

 

უნდა აღვნიშნოთ თსუ-ს 

გამოცემებთან დაკავშირებული 

პრობლემა: მიუხედავად ჩვენი 

მრავალჯერადი თხოვნისა და 

თსუ-ს ხელმძღვანელობის 

დაპირებისა ბოლო 4 წლის 

განმალობაში ვერ ვიღებთ თსუ-ს 

გამოცემებს, ვერც განაწილებით - 

ვერც შესყიდვის გზით. 
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გეგმა შესრულება შენიშვნა 

უცხოური გამოცემები (უმეტესწილად 

ელექტრონული სახით). შემდეგი 

მონაცემთა ბაზები: EBSCOHost (ელ. 

ჟურნალების და ელ.წიგნები), Oxford 

Journals, Scholarship Online, Reference 

Online, Cambridge Journals, BioOne, 

American Inst. of Physics, Nature Publishing, 

Royal Society Publishing, OECD Library, IMF 

Library;  

Springer, Ebrary ან Elsevier ელ. ჟურნალები 

და წიგნები. 

ბიბლიომეტრიული მონაცემთა ბაზები 

(Scopus ან Thompson Scientific. საჭიროა 

ციტირების ანალიზისათვის). EuroMonitor 

(ანალიტიკური მონაცემთა ბაზა ბიზნესის 

და სტატისტიკის სხვადასხვა დარგებში). 

 

გაკეთდა ხელმოწერა (2015 წლის) შემდეგ მონაცემთა 

ბაზებზე:  

EBSCOHost (ელ. ჟურნალების და ელ.წიგნები), 

Elsevier , Oxford Journals, Cambridge Journals, BioOne, 

OECD Library, IMF Library, Institute of Physics (UK). 

 

მიმდინარეობდა რეგულარული კონტაქტები 

გამომცემლობებთან Nature Publishing, Palgrave, 

Mcmillan, Springer, Royal Chemical Society (UK), 

Thompson Scientific, EuroMonitor.  

შესყიდვა არ განხორციელდა, რადგან არ იქნა 

გამოყოფილი საჭირო თანხა. 

მოხდა მათი წარმომდგენლების ვიზიტები 

საქართველოში(უმეტესწილად პირველად), 

შეხვედრები მეცნიერებთან და უნივერსიტეტების 

ხელმძღვანელებთან, განხორციელდა საცდელი 

უფასო ჩართვები 1-2 თვით. მიღებულია ახალი 

სერვისების შემოთავაზებები. დამყარდა მჭიდრო 

პარტნიორული ურთიერთობები. 

გამომცემლობა  Springer-ის 

წარმომადგენლებად ჩვენი 

მოწვევით მიიღეს მონაწილეობა 

მეცნიერების და ინოვაციების 

დღეებში (2015 წ ნოემბერი), სადაც 

გარდა სერვისების შემოთავაზება-

პრეზენტაციისა ჩაატარეს 

ვორკშოფი სამეცნიერო შრომების 

გამოცემის ხელშესაწყობად. 
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მოთხოვნილების რეგულარული კვლევა, 

მოლაპარაკებების წარმოება 

მომწოდებლებთან, შესყიდვა, 

რეკლამირება და დახმარება გამოყენებაში. 

 

რეგულარულად წარმოებს მომხმარებლების და 

პოტენციური მომხმარებლების გამოკითხვა 

სხვადასხვა დროს და ფორმით, მიმდინარეობს 

„მრჩეველთა საბჭოს“ განახლება. შესყიდვები 

ხორციელდება მათი მოთხოვნებისა და 

რეკომენდაციების გათვალისწინებით. 

ბიბლიოთეკის ვებსაიტზე ამოქმედდა „ახალი 

წიგნების შემოთავაზების“ ელექტრონული სისტემა, 

რომლითაც მომხმარებლები გვირჩევენ შესაძენ 

გამოცემებს.  

 

გაგრძელდება მუშაობა კანონპროექტზე 

„სავალდებულო ეგზემპლარების შესახებ“, 

რომელიც დახმარებას გაგვიწევს 

ქართული გამოცემების სრულად 

მიღებაში.  

 

კანონი მიღებულია 2014 წელს. ჩვენი ბიბლიოთეკა 

არ შევიდა გამოცემების მიმღები ბიბლიოთეკების 

სიაში, რაზედაც გაგრძელდება მუშაობა. 

 

   

საბიბლიოთეკო მომსახურების 

განვითარება 

  

სამკითხველო დარბაზების 

რეაბილიტაცია – რემონტი, გათბობა და 

სამუშაო სივრცის ტექნიკური მოწყობა 

გარემონტდა 2 მცირე სამკითხველო დარბაზი, 

მიმდინარეობს დიდი სამკითხველო დარბაზის 

რემონტი, დამონტაჟდა გათბობის სისტემა. 

განახლდა ინვენტარი დარბაზებში - მთლიანად 

გამოიცვალა ავეჯი და კომპიუტერები (სულ 

შესყიდულია 50 კომპიუტერი და 10 ლეპტოპი) 

 

არსებული ელექტრონული კატალოგის 

სისტემის განვითარება (ქართული 

წიგნების და ჟურნალების სრული შეტანა 

2015 წელს - 150000 ჩანაწერი, უცხოური 

წიგნები და თარგმანები - 50000 ჩანაწერი, 

ელექტრონული გამოცემების 

კატალოგიზაცია),   

დაიხვეწა ბიბლიოგრაფიული ჩანაწერების ხარისხი. 

 

კატალოგიზაცია: უცხოური წიგნების და მათი 

ქართული თარგმანების შეტანა გადაიდო მომავლი 

წლისათვის. დანარჩენი გეგმა შესრულებულია, 

მიმდინარეობს ჩანაწერების საბოლოო კონტროლი. 
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ბიო-ბიბლიოგრაფიული საძიებლების 

მომზადება და გამოცემა, უკვე არსებული 

ბიბლიოგრაფიების საფუძველზე 

„ქართული მეცნიერების“ მონაცემთა 

ბაზის შექმნა და მისი შევსება წლის 

განმავლობაში (2 ბიო-ბიბლიოგრაფიის 

გამოცემა ბეჭდ.) 

გამოიცა შალვა ამირანაშვილის, იულონ გაგოშიძისა 

და გიორგი ჭოღოშვილის ბიო-ბიბლიოგრაფიები 

(100-100 ეგზ.). 

ჩვენი დახმარებით თსუ-მ გამოსცა ალექსანდრე 

ჯავახიშვილის ბიობიბლიოგრაფია. 

 

ელექტრონული ბაზა შევსებულია აღნიშნული 

გამოცემებით (გამოქვეყნებულია საიტზე 

http://dspace.gela.org.ge/handle/123456789/158 ) 

გარდა ამისა დამატებით 

მომზადდა თანამედროვე 

სტანდარტებზე და მოთხოვნებზე 

დაფუძნებული ახალი 

პროგრამული სისტემა, რომელიც 

სრულად ამოქმედდება 2016 

წლიდან. 

საბიბლიოთეკო და ბიბლიოგრაფიული 

სტანდარტების დამუშავება და გამოყენება 

(ათობითი კლასიფიკაციის 8000 ინდექსის 

ინტეგრირება კატალოგში და ქართული-

ინგლისური საგნობრივი რუბრიკატორის 

შექმნა - 2000 ტერმინი 2014 წლის 

ბოლოსთვის) 

მიმდინარეობდა ბიბლიოგრაფიული და 

„ავტორიტეტული ფაილების“ სტანდარტის 

დამუშავება. შეგროვდა, ითარგმნა ქართულად და 

შესწავლილ იქნა ლიტერატურა თეზაურუსის 

შესაქმნელად, მომზადდა დასამუშავებლად 2000 

საგნობრივი ტერმინი. შეიქმნა ახალი მუშა-ჯგუფი 

უნივერსალური ათობითი კლასიფიკაციის 

განვითარებისათვის. ჩატარდა 5 თათბირი-სემინარი 

აღნიშნულ საკითხებზე.  

 

ი.გრიშაშვილის ბიბლიოთეკის (40000 

ჩანაწ.) ბიბლიოთეკის ელექტრ. 

კატალოგის შექმნა 

 

ელ. კატალოგში შეტანილია 4585 ჩანაწერი.  

ე.თაყაიშვილის (5000 ჩანაწ.) 

ბიბლიოთეკის ელექტრ. კატალოგის 

შექმნა 

დაზუსტდა რაოდენობა -1700. კატალოგში 

შეტანილია 1060 ჩანაწერი. 

 

http://dspace.gela.org.ge/handle/123456789/158
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პროგრამული უზრუნველყოფის 

განვითარება (წიგნ. გაცემა, დაკვეთა, ბშა, 

გაერთიანებული საძიებლის შექმნა (ყველა 

ფორმატებზე), 

პროგრამული სისტემა განახლდა (ახალ ვერსიაზე 

გადავიდა). 

დაემატა გაცემის, მკითხველთა დაკვეთის და 

შემოთავაზების, დაკომპლექტების/შესყიდვის 

მოდულები. შესაძლებელია ყველა სახის ფორმატზე 

ძიება ან ფორმატების მითითება. 

განხორციელდა ახალი ვერსიის (2016 წლისათვის) 

ფუნქციების შემოწმება. 

 

ბიბლიოთეკის ვებ-პორტალის სერვისების 

განვითარება (ახალ ვერსიაზე გადასვლა, 

დიფერენცირება მომხრ. კატეგორიებით, 

დიზაინის დახვეწა) 

მიმდინარეობდა ვებ-პორტალის ფუნქციონალური 

და გრაფიკული დიზაინის განხილვა. მომზადდა 

პროგრამული უზრუნველყოფის ახალ ვერსიაზე 

გადასასვლელად.  სამუშაო ჯერჯერობით არ 

დასრულებულა. 

 

 

ახალი სასწავლო და საპრეზენტაციო 

პროგრამების მომზადება შეთავაზება 

მომხმარებლებისათვის (საინფორმაციო 

წიგნიერება, საბიბლიოთეკო, 

ტექნოლოგია/პროგრამირება და სხვ) 

ბიბლიოთეკის დარბაზებში ჩატარდა 12 სასწავლო 

სემინარი სხვადასხვ პარტნიორი ორგანიზაციების 

მონაწილეობით ან ორგანიზებით. 
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მომხმარებელთა მოთხოვნილებებისა და 

ახალი ტექნოლოგიების კვლევა, 

სერვისების მარკეტინგი და ხარისხის 

მართვა.  

მიმდინარეობდა მომხმარებელთა 

მოთხოვნილებებისა და ახალი საინფორმაციო-

საბიბლიოთეკო ტექნოლოგიების კვლევა.  

იქმნება ბიბლიოთეკის მართვის ახალი სტილი - 

მომსახურების ხარისხის მართვაზე დამყარებით. 

 

დაინერგა პროგრამული სისტემები, რომლებიც 

საშუალებს გვაძლევს მივიღოთ და გავაანალიზოთ 

მოხმარების სტატისტიკა, მოთხოვნილებები, 

გვქონდეს მათთან უფრო მჭიდრო კონტაქტი. 

 

 მაგალითად 2015 წლის სტატისტიკა შემდეგია: სულ 

მოვემსახურეთ 6000-ზე მეტ მკითხველს (ადგილზე) 

და 36000 მომხმარებელს ინტერნეტიდან (51000 

შემოსვლა ბიბლიოთეკის საიტზე წლის 

განმავლობაში 112 ქვეყნიდან). გაცემული 5700-ზე 

მეტი ერთეული, დაბრუნებულია - 5300. მხოლოდ 

ერთ მონაცემთა ბაზაში (EBSCOHost) წლიური 

მაჩვენებლებია: ელ. ჟურნალები: 1200 შემოსვლა, 

20000 ძიება, 1300 სტატიის გადმოწერა; ელ.წიგნები: 

გამოყენებულია 492 ერთეული. 

აღნიშნული კვლევების შედეგად 

მომზადდა ახალი ტექნოლოგიების 

და სერვისების დანერგვის 

პროექტები 2016-2018 

წლებისათვის. 

მათ შორის „ანტიპლაგიატის“ 

ეროვნული სისტემის დანერგვა და 

მეცნიერების საინფორმაციო 

სისტემა. ამ პროექტის 

პარტნიორებია: სლოვაკეთის 

სამეცნიერო-ტექნიკური 

ინფორმაციის ცენტრი, იტალიის 

უნივერსიტეტების კონსორციუმი 

CINECA, საქართველოს 

მეცნიერებისა და განათლების 

სამინისტროს სსიპ-ები. 
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სამეცნიერო პუბლიკაციების გამოცემა. 

კონფერენციებში მონაწილეობა. (2–3 

სამეცნიერო სტატია, 3 კონფერენცია) 

გამოქვეყნდა 1 სამეცნიერო სტატია Libraries in 

Georgia in 2004-2015, I.Garibashvili 

 ჟურნალში Journal of Library Administration Volume 

55, Issue 7, 2015 (impact factor -0,84). 

ბიბლიოთეკის თანამშრომლებმა მიიღეს 

მონაწილეობა საერთაშორისო კონფერენციებში: 

„ციფრული ბიბლიოთეკები“ - სლოვაკეთი 2015 

აპრილი, „უნივერსიტეტების ბიბლიოთეკების 

მენეჯმენტი“ - ბელორუსია 2015წ სექტემბერი, 

„ქართული ენა და საინფორმაციო ტექნოლოგიები“ – 

2015 წ სექტემბერი, საქართველო; ევროკავშირის 

ფორუმი 7th Prague Forum “Towards a Pan-European 

Platform on Ethics, Transparency and Integrity in 

Education” - ჩეხეთი 2015 წ. ოქტომბერი; 

საერთაშორისო საბიბლიოთეკო კონსორციუმის EIFL 

ასამბლეა -  ლატვია 2015 ნოემბერი;  ქუთაისის 

ი.ჭავჭავაძის საჯარო ბიბლიოთეკის მე-7 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - 2015 

ოქტომბერი.  

 

ი. გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა მუზეუმში 

ახალი საინფორმაციო და 

საგანმანათლებლო სერვისის 

დაფუძნება/ამოქმედება 

(ლიტერატურული კლუბი, 

პრეზენტაციები, საჯარო ლექციები) 

მოქმედებს ლიტერატურული კლუბი, 

რეგულარულად ტარდება პრეზენტაციები. 
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გეგმა შესრულება შენიშვნა 

უსინათლოთა და სხვა განსაკუთრებული 

მოთხოვნილებების პირთა საინფორმაციო 

მომსახურების საშუალებების 

განვითარება: ბიბლიოთეკის 

შესასვლელის გადაკეთება, პროგრამული 

უზრუნველყოფა, საკითხავი აპარატების 

შესყიდვა. 

რეგულარულად მიმდინარეობდა უსინათლოთა 

მომსახურება ინფორმაციით და ტრენინგებით. 

მიმდინარეობს მუშაობა ტექსტის ამომცნობ 

პროგრამაზე (OCR), გაიზარდა ელექტრონული 

ბიბლიოთეკა (რაოდენობრივად), რომელსაც ხმოვანი 

კითხვის პროგრამა უკითხავს უსინათლოებს. 

შესასვლელის გადაკეთება და საკითხავი აპარატების 

შესყიდვა ვერ მოხერხდა ნაკლები დაფინანსების 

გამო. 

არქიტექტორებთან 

კონსულტაციის შედეგად 

დადგინდა, რომ შესასვლელის 

რეკონსტრუქცია (ინვალიდთა 

ეტლების შესასვლელად) 

არასაკმარისია, საჭიროა 

შესაბამისი სტანდარტებით 

გარკვეული რეკონსტრუქციის 

განხორციელება სამივე 

სართულზე, რაც იგეგმება მომავალ 

წლებში.  

   

საპატენტო-ტექნიკური 

დოკუმენტაციით მომსახურების 

განვითარება 

  

   

ქართული პატენტებისა და საბჭოთა 

პერიოდის სტანდარტების ელექტრ. 

კატალოგიზაცია ბიბლიოთეკის საერთო 

სისტემაში (2014 წ - 5000 ჩანაწერი) 
 

მოხდა თანამშრომლების მომზადება. ელ. 

კატალოგში შევიდა სტანდარტები - 680, ქართული 

პატენტები - 6800 ჩანაწერი. 

 

მომხმარებელთა მოთხოვნილების კვლევა 

და ახალი საინფორმაციო რესურსების 

მოძიება 
 

კვლევა ტარდება სხვადასხვა მეთოდებით: 

გამოკითხვები, შეხვედრები, დისკუსიები. ახალი 

რესურსები: ახალი ქართული სტანდარტები 

(მინდინარეობს შესყიდვა), საპატენტო 

დოკუმენტაციის მონაცემთა ბაზები (საქპატენტი, 

ევროპის საპატენტო უწყება, აშშ საპატენტო ოფისი). 

მიმდინარეობს კონსულტაციები 

გამომგონებლებთან, გამოყენებითი მეცნიერებების 

წარმომადგენლებთან, სტუდენტებთან 

მომსახურების საჭიროებების დაზუსტებაზე. 
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გეგმა შესრულება შენიშვნა 

ახალი სერვისების დანერგვა (პატენტების 

ძიება, ტრენინგები - სამეცნიერო 

ტექნიკური დოკუმენტების ძიება, 

პატენტის რეგისტრაცია, უცხოელ 

კოლეგებთან პარტნიორობის გაღრმავება) 
 

ქართული პატენტები სრულად შევიდა ელ. 

კატალოგში და მიება „საქპატენტის“ ბაზას, რაც 

საშუალებას აძლევს მომხმარებელს მოიძიოს და 

იხილოს სრული ტექსტებიც. 

მომხმარებელთა ტრენინგები ვერ განხორციელდა 

არასათანადო გარემოს გამო (რემონტი და სხვა) 

დამყარდა მჭიდრო კონტაქტები სლოვაკეთის 

სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაციის ცენტრთან. 

მივიღეთ მონაწილეობა რამდენიმე საერთაშორისო 

ღონისძიებაში საქართველოში და საზღვარგარეთ . 

გაღრმავდა პარტნიორული ურთიერთობები 

საქპატენტთან, საქსტანდარტთან და ინოვაციებისა 

და ტექნოლოგიების სააგენტოსთან. მზადდება 

ერთობლივი პროექტები. 

 

სამკითხველო დარბაზების ტექნიკური 

უზრუნველყოფა 
 

დაიდგა 5 ახალი კომპიუტერი და გაფართოვდა 

ქსელი. დაგეგმილი სარემონტო-სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები ვერ შესრულდა შენობის მფლობელობის 

საკითხის მოუგვარებლობის გამო. 

ჩვენი მოთხოვნა, შენობა (კოსტავას 

ქ. 45) გადაეცეს სარგებლობაში 

ბიბლიოთეკას არ დააკმაყოფილა 

ეკონომიკის სამინისტრომ. 

თანამშრომელთა გადამზადება 
 

შესრულდა. ტრენინგების თემები: 

ელ.კატალოგიზაცია და წიგნგაცემა. 

 

ქართულ გამოგონებათა მუდმივმოქმედი 

გამოფენის ორგანიზაცია 
 

ორჯერ ჩატარდა გამოგონებების გამოფენები. 

მუდმივმოქმედი გამოფენა ვერ ამოქმედდა  შენობის 

მფლობელობის საკითხის მოუგვარებლობის გამო. 

 

   

დიგიტიზაცია   
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გეგმა შესრულება შენიშვნა 

ახალი ქართული სამეცნიერო შრომების 

ონლაინ-გამოქვეყნება 

წლის განმავლობაში ბიბლიოთეკა ავრცელებდა 

ინფორმაციას ამ მომსახურების შესახებ და 

გამოქვეყნდა 500-მდე სამეცნიერო სტატია 

ელ.ჟურნალებში და ელ.არქივში. მათ შორის 

აგრალური უნივერსიტეტის ჟურნალი Annals of 

Agrarian Science და მიხეილ ნოდიას სახელობის 

გეოფიზიკის ინსტიტუტის შრომები (313 ფაილი). 

იხილეთ: 

http://dspace.gela.org.ge/handle/12345

6789/2  

 

ქართული ბეჭდური სამეცნიერო 

ლიტერატურის (ჟურნალები, წიგნები, 

დისერტაციები, ..) დიგიტიზაცია 

2015 წ დიგიტიზირებულია: 

600 დოკუმენტი (320 წიგნი, 78 ხელნაწერი, 170 

სტატია -  სულ  84000 გვერდი); 

მათ შორის დამუშავებულია ტექსტურ (არა-

გრაფიკულ) ფორმატამდე 15000 გვერდი. 

 

ბიბლიოთეკამ მიიღო მონაწილეობა საერთაშორისო 

პროექტში „ქართული ენის ეროვნული კორპუსი“ 

ფრანკფურტის უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობით 

- გაკეთდა ძველი ქართული საეკლესიო, 

აგიოგრაფიული და ისტორიული შრომების 

დიგიტიზაცია (განთავსებულია ფრანკფურტში 

TITUS-ის სერვერზე) - სულ 16 ნაშრომი, 2770 გვ. 

იხილეთ: 

http://dspace.gela.org.ge/handle/12345

6789/2  

 

http://titus.uni-frankfurt.de/ 

 

http://gnc.gov.ge/gnc/static/portal/gnc

.html#epartner  

ხელნაწერების და ფოტოარქივის 

დიგიტიზაცია 

2015 წ გაციფრებულია 72 ხელნაწერი. 

ბიბლიოთეკაში არსებული 255 ხელნაწერიდან სულ 

გაციფრებული გვაქვს 112 (ყველა გამოქვეყნდა 

ინტერნეტში). 

გარდა ამისა მომზადდა და დაფინანსდა 

(ბრიტანეთის ბიბლიოთეკის მიერ) პროექტი, 

რომლის მიზანია საფრთხის ქვეშ მყოფი ეროვნული 

მემკვიდრეობის მასალების(ფოტოები, არქივი, 

წიგნები, გაზეთები) გაციფრება ი.გრიშაშვილის 

ფონდიდან. მიმდინარეობს სათანადო ტექნიკის 

შესყიდვა. 

იხილეთ: 

http://dspace.gela.org.ge/handle/12345

6789/5015  

 

 

http://dspace.gela.org.ge/handle/123456789/2
http://dspace.gela.org.ge/handle/123456789/2
http://dspace.gela.org.ge/handle/123456789/2
http://dspace.gela.org.ge/handle/123456789/2
http://titus.uni-frankfurt.de/
http://gnc.gov.ge/gnc/static/portal/gnc.html#epartner
http://gnc.gov.ge/gnc/static/portal/gnc.html#epartner
http://dspace.gela.org.ge/handle/123456789/5015
http://dspace.gela.org.ge/handle/123456789/5015
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გეგმა შესრულება შენიშვნა 

ციფრული აუდიო-ვერსიების შექმნა. 

იგულისხმება პრიორიტეტული 

სამეცნიერო და საგანმანათლებო 

გამოცემების ჩაწერა ციფრულ აუდიო 

ფორმატში (1000 ჩანაწერი) და ქართველ 

მეცნიერთა ფონოთეკის დიგიტიზაცია 

(უნიკალურია! 400 ჩანაწერი) 

 

მომზადდა და ტექნიკურად გაიმართა ხმის ჩამწერი 

სტუდია. ჩაწერები გადაიდო შემდეგი წლისათვის. 

 

იურიდიული საკითხების შესწავლა და 

გადაწყვეტა: საავტორო უფლებები, 

სალიცენზიო ხელშეკრულებების 

მომზადება და გამოყენება,    

შეიქმნა მუშა-ჯგუფი, შესწავლილ იქნა შესაბამისი 

იურიდიული საკითხები, მომზადდა სალიცენზიო 

ხელშეკრულების პირველი ფორმა, რომელიც 

საჭიროებს იურიდიულ კორექტირებას. ჩატარდა 

ორი ტრენინგი თანამშრომლებისათვის. გავიარეთ 

კონსულტაციები უცხოელ სპეციალისტებთან.   

 

ელექტრონული ჟურნალების გამოცემის 

ხელშეწყობა (სერვერის გამართვა, 

ტრენინგები, ადმინისტრირება, DOI 

კოდების მინიჭება) 

ელექტრონული ჟურნალების სერვერი გაიმართა, 

სერვერზე საცდელად განთავსებულია 11 რეალური 

სამეცნიერო ჟურნალი სხვადასხვა 

გამომცემლობისაგან (მათთან შეთანხმებით). 3 

თანამშრომელს ჩაუტარდა ტრენინგები ელ. 

ჟურნალების გამოცემის ორგანიზებაში და 

ადმინისტრირებაში. DOI კოდების მინიჭებისათვის 

საჭიროა დაზუსტდეს ბიბლიოთეკის იურიდიული 

სტატუსი (2016 წელს).  

დამატებით: ერთ-ერთი 

ელექტრონული ჟურნალი (Annals 

of Agrarian Sciences) გაიმართა 

საერთაშორისო სტანდარტების 

სრული დაცვით. მისი ხარისხის 

აღიარებად შეიძლება ჩაითვალოს 

ის ფაქტი, რომ გამომცემლობა 

Elsevier-მა ქართულ სამეცნიერო 

ჟურნალებიდან სწორედ ეს 

ჟურნალი შეარჩია - დადო 

ხელშეკრულება მის 

გამომცემლობასთან ჟურნალის 

Elsevier-ის ინტერნეტ-

პლათფორმაზე გადატანაზე. 

იხილეთ: www.agrscience.ge  

   

ინფრასტუქტურის განვითარება და 

მენეჯმენტის ოპტიმიზაცია 

  

http://www.agrscience.ge/
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გეგმა შესრულება შენიშვნა 

 2015 წლის განმავლობაში შესრულდა სამუშაოები 

ბიბლიოთეკის სერვისების, ინფრასტრუქტურის და 

მენეჯმენტის განვითარებისათვის. კერძოდ ყველაზე 

მნიშვნელოვანი მიმართულებები იყო: 

მკითხველთა მოთხოვნილებების და მომსახურების 

ხარისხის მართვისათვის საჭირო კვლევები, 

სტანდარტების დადგენა სხვადასხვა საბიბლიოთეკო 

პროცესისათვის, განვითარების სტრატეგიის 

განმსაზღვრელი თათბირები, გათბობის სისტემის 

ამოქმედება (პირველად 1990 წლის შემდეგ), ახალი 

ტექნიკისა და ავეჯის შესყიდვა და დარბაზებში 

განთავსება, საორგანიზაციო სტრუქტურის 

ოპტიმიზაცია, პერსონალის განვითარება, ხარისხის 

მართვის ახალი მეთოდების დანერგვა და სხვა. 

 

 

 

 



თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის წლიური სამეცნიერო ანგარიში 

2015 წელი 

 

 ენათმეცნიერების ინსტიტუტში არის 7 სამეცნიერო განყოფილება, სულ − 93 მეცნიერ-

თანამშრომელი. 

 2015 წელს ენათმეცნიერების ინსტიტუტში გამოიცა 9 მონოგრაფია, მომზადდა 12 

ელექტრონული ლექსიკონი, გაიმართა 7 სამეცნიერო სესია, დაბეჭდილია 116 სტატია (მათ 

შორის 18 უცხოეთში), წაკითხულია  237 მოხსენება (მათ შორის 8 უცხოეთში). 

 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 2015 წლის ცალკე გამოცემები 

 

 ა) მონოგრაფიები: 

1. ი. ასათიანი, წინდებულები ზანურ (მეგრულ-ჭანურ) ენაში, თბილისი, 2015წ., 355 გვ. 

2. გ. გოგოლაშვილი, დედაენის თავგადასავალი, თბილისი, 2015წ., 48 გვ. 

3. გ. გოგოლაშვილი, საცნობლად თავისადაო, თბილისი, 2015წ., 286 გვ. 

4. ტ. გურგენიძე, მრავლობითი რიცხვის წარმოების ზოგადი პრინციპები (რუსულ 

ენაზე) Общие принципы образования множественного числа, თბილისი, 2015,164 გვ. 

5. ლ. იორდანიშვილი, რაფიელ ერისთავის ენა, თბილისი, 2015წ., 230 გვ. 

6. ზ. კიკვიძე, სოციოლინგვისტიკური ნარკვევები, თბილისი, 2015წ. 225 გვ. 

7. ნ. მაჭავარიანი, ენათმეცნიერული შტუდიები, თბილისი, 2015წ., 230 გვ. 

8. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, IIIტ.,  2015წ., 1600 გვ. 

9. არნ. ჩიქობავა, შრომები, X, თბილისი, 2015წ., 587 გვ. 

 

 ბ) კრებულები: 

10. ეტიმოლოგიური ძიებანი, XIIტ., თბილისი, 2015წ., 113 გვ. 

11. იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, XLIII, თბილისი, 2015წ., 272 გვ. 

12. საენათმეცნიერო ძიებანი, XVI, თბილისი, 2015წ. 262 გვ. 

13. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, XIII, თბილისი, 2015წ., 277 გვ. 

14. ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები, წიგნი მე-15, თბილისი, 2015წ., 148 გვ. 

 

 

 



გ) ელექტრონული ლექსიკონები: 

  

15. იბერიულ-კავკასიურ ენათა ლინგვისტური ბიბლიოგრაფია, გ. თოფურია 

http://www.ice.ge/liv/liv/bibliograf.php,  

16. ქართული იდომები,  ალ. ონიანი http://www.ice.ge/liv/liv/kartidiomebi.php,  

17. ვაჟა-ფშაველას იდიომებისა და ფრაზეოლოგიურ შესიტყვებათა მცირე ლექსიკონი, ი. 

კიკნაძე, მ. ბეჟიტაძე, ლ. მამულაიშვილი http://www.ice.ge/liv/liv/xevvaja.php  

18. ლაზური ლექსიკონი, ა. თანდილავა http://www.ice.ge/liv/liv/lazur.php  

19. ცხენოსნობისა და მეცხენეობის მეგრული ლექსიკონი, მ. ბუკია  

http://www.ice.ge/liv/liv/cxeni.php 

20. ჯავახური დიალექტის ლექსიკონი, ა. მარტიროსოვი 

http://www.ice.ge/liv/liv/javaxur.php 

21. ფშაური დიალექტის ლექსიკონი, გ. ხორნაული http://www.ice.ge/liv/liv/fshauri.php 

22. მოხეური დიალექტის ლექსიკონი, ი. ღუდუშაური http://www.ice.ge/liv/liv/moxeur.php  

23. ავტოტრანსპორტისა და საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტერმინოლოგია, ი. 

ქოჩიაშვილი, გ. ჯოხაძე http://www.ice.ge/liv/liv/trans.php 

24. ქართულ-ხუნძური ლექსიკონი, ლ. აზმაიფარაშვილი, 

http://www.ice.ge/liv/liv/xundz.php 

25. ქართულ-უდიური ლექსიკონი, რ. ლოლუა http://www.ice.ge/liv/liv/udur.php). 

26. ქართულ-ჩეჩნური ლექსიკონი, რ. ფარეულიძე http://www.ice.ge/liv/liv/chech.php  

 

 

 დ) კონფერენციები, სესიები: 

27. არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XXVI, თბილისი, 2015წ., 28 აპრილი-1 მაისი 

28. XXV რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, ბათუმი, 2015წ., 23-24 

ოქტომბერი 

29. ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები 2015, საერთაშორისო კონფერენცია, თბილისი, 

2015წ., 10-15 სექტემბერი 

30. ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა IV საერთაშორისო სიმპოზიუმი, თბილისი, 2015წ., 5-7 

ნოემბერი 

31. სამეცნიერო ტერმინოლოგია, III, თბილისი, 2015წ., 16-17 ნოემბერი 

32. კლასიკოსთა გაკვეთილები − გრიგოლ რობაქიძისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო 

კონფერენცია, თელავის ი. გოგებაშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თსუ არნ. 

ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოება, 

თელავი, 2015წ. 19-20 ივნისი 

33. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 74-ე სამეცნიერო სესია, თბილისი, 2015წ., 22-24 

დეკემბერი 

http://www.ice.ge/liv/liv/bibliograf.php
http://www.ice.ge/liv/liv/kartidiomebi.php
http://www.ice.ge/liv/liv/xevvaja.php
http://www.ice.ge/liv/liv/lazur.php
http://www.ice.ge/liv/liv/cxeni.php
http://www.ice.ge/liv/liv/javaxur.php
http://www.ice.ge/liv/liv/fshauri.php
http://www.ice.ge/liv/liv/moxeur.php
http://www.ice.ge/liv/liv/trans.php
http://www.ice.ge/liv/liv/xundz.php
http://www.ice.ge/liv/liv/udur.php
http://www.ice.ge/liv/liv/chech.php


 

სამეცნიერო განყოფილებები 

ქართველურ ენათა განყოფილება 

განყოფილების ხელმძღვანელი:  პროფ. გ. გოგოლაშვილი   

სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: ს. ბერულავა, მ. ბუკია, ე. 

გაზდელიანი, ლ. გიგლემიანი, ნ. ლოლაძე, მ. მანჯგალაძე, მ. საღლიანი, მ. სუხიშვილი, თ. 

უთურგაიძე,  ჭ. ქირია, ხ. ყანდაშვილი, ნ. შავრეშიანი, ი. ჩანტლაძე, მ. ჩუხუა, რ. ჭკადუა, ნ. 

ჭუმბურიძე, ც. ჯანჯღავა, მ. ჯღარკავა    

მთის იბერიულ-კავკასიურ ენათა განყოფილება 

განყოფილების ხელმძღვანელი:  აკად. წევრ-კორ., პროფ. ვ. შენგელია   

სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: ლ. აზმაიფარაშვილი, ნ. 

არდოტელი, მ. თეთრაძე, დ. კაკაშვილი, ლ. კელაურაძე, რ. ლოლუა, მ. მაჭავარიანი, კ. 

მითაგვარია, ლ. სანიკიძე, რ. ფარეულიძე      

ქართული მეტყველების კულტურის განყოფილება 

განყოფილების ხელმძღვანელი:  პროფ. თ. ვაშაკიძე   

სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: მ. ლაბარტყავა, ვ. მაღრაძე, თ. 

მახარობლიძე, თ. ტეტელოშვილი, თ. ღვინაძე, ნ. ჯორბენაძე    

ლექსიკოლოგიის განყოფილება 

განყოფილების ხელმძღვანელი:  პროფ. მ. ღლონტი   

სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: მ. არეშიძე, მ. აშაძე, თ. 

ბეროზაშვილი, ლ. ბინიაშვილი, მ. კელენჯერიძე, მ. კიკონიშილი, მ. კობიაშვილი, ნ. მაისურაძე, ა. 

პაპიძე, ქ. პეტრიაშვილი, ნ. რაზმაძე, რ. რამიშვილი, მ. რობაქიძე, მ. რობაქიძე, ლ. სოხაძე, მ. 

ტუსკია, ნ. ფონიავა, ზ. ქავთარაძე, ე. შენგელია, ნ. ჭინჭარაული, ნ. ჭოხონელიძე, მ. ჩაჩანიძე, ნ. 

ხახიაშვილი, მ. ხომასურიძე      

ზოგადი ენათმეცნიერების განყოფილება 

განყოფილების ხელმძღვანელი:  აკად. გ. კვარაცხელია   

სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: ფ. აფხაიძე, გ. გვანცელაძე, ტ. 

გურგენიძე, თ. ლომთაძე, ქ. მარგიანი, ს. ომიაძე     

სამეცნიერო ტერმინოლოგიისა და თარგმნითი ლექსიკონების განყოფილება 

განყოფილების ხელმძღვანელი:  პროფ. ლ. ქაროსანიძე   



სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: მ. აბალაკი, ნ. დათეშიძე, ნ. 

მირიანაშვილი,  მ. მრევლიშვილი, ნ. მუზაშვილი, მ. ოსაძე, ე. საბანაძე, ა. ხურცილავა, ლ. ხუჭუა, 

ი. ჯიბუტი  

       

ენობრივი მონაცემების კომპიუტერული დამუშავების განყოფილება 

  განყოფილების ხელმძღვანელი:  პროფ. მ. ბერიძე   

სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: დ. ანფიმიადი, ლ. ბაკურაძე, მ. 

ბარიხაშვილი, ც. კვანტალიანი, ზ. კიკვიძე, რ. ლანდია, ლ. ლორთქიფანიძე, ე. ნაპირელი, რ.  

პაპიაშვილი, ნ. სურმავა   

 

I. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 
wlisaTvis 

dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi  

# 

Sesrulebuli proeqtis 

dasaxeleba mecnierebis 

dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

1 

 

 

ქართველურ ენათა 

განყოფილება 

 

 

 

ქართველურ ენათა 

შესწავლის თანამედროვე 

მდგომარეობა; ქართველურ 

ენათა მორფოლოგიის 

ბიბლიოგრაფიის შედგენა 

გ. გოგოლაშვილი ს.ბერულავა, მ.ბუკია, 

ე.გაზდელიანი, 

ლ.გიგლემიანი, ნ.ლოლაძე, 

მ.მანჯგალაძე, მ.საღლიანი, 

მ.სუხიშვილი, თ.უთურგაიძე, 

ჭ.ქირია, ხ.ყანდაშვილი, 

ნ.შავრეშიანი, ი.ჩანტლაძე, 

მ.ჩუხუა, რ.ჭკადუა, 

ნ.ჭუმბურიძე, ც.ჯანჯღავა, 

მ.ჯღარკავა 

ქართველურ ენათა განყოფილების 2015 წლის  სამუშაო  გეგმას  წარმოადგენდა  

ქართველურ ენათა შესწავლის თანამედროვე მდგომარეობა და ქართველურ ენათა 

მორფოლოგიის ბიბლიოგრაფიის შედგენა.  1-ლი ქვეჯგუფი მუშაობდა  ქართული ენის 

შესწავლის თანამედროვე მდგომარეობასა  და მორფოლოგიის ბიბლიოგრაფიის შედგენაზე. მე-2  

ქვეჯგუფი მუშაობდა  სვანური ენის შესწავლის თანამედროვე მდგომარეობასა და  

მორფოლოგიის ბიბლიოგრაფიის შედგენაზე. მე-3 ქვეჯგუფი კი მუშაობდა  ზანური ენის 



შესწავლის თანამედროვე მდგომარეობასა და მორფოლოგიის ბიბლიოგრაფია შედგენაზე. 

განყოფილების გეგმით გათვალისწინებული სამუშაო შესრულებულია, შეიქმნა 

ქართულის, სვანურისა და ზანურის მორფოლოგიის ბიბლიოგრაფია და  მათი შესწავლის 

ისტორია. 
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მთის იბერიულ-კავკასიურ 

ენათა განყოფილება 

ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ 

ენათა ისტორიულ-

შედარებითი გრამატიკის 

დამუშავება;ბიბლიოგრაფიის 

შედგენა და სამეცნიერო 

ლიტერატურის კრიტიკული 

ანალიზი 

ვ. შენგელია ლ.აზმაიფარაშვილი, 

ნ.არდოტელი, მ. თეთრაძე, ლ. 

კელაურაძე,რ.ლოლუა, 

მ.მაჭავარიანი, დ. კაკაშვილი,  

კ.მითაგვარია, ლ.სანიკიძე, 

რ.ფარეულიძე 

განყოფილების 2015 წლის სამუშაო გეგმით შესასრულებელი სამუშაო ითვალისწინებდა 

ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენათა ისტორიულ-შედარებითი გრამატიკის დამუშავებას, კერძოდ, 

ბიბლიოგრაფიის შედგენასა და სამეცნიერო ლიტერატურის კრიტიკული ანალიზის 

ჩატარებას.ყველა გეგმით გათვალისწინებული  საკითხი სათანადო მეცნიერულ დონეზე  

დამუშავდა და შესრულებული სამუშაო სავსებით შეესაბამება მიმდიმნარე წლის საანგარიშო 

პერიოდით განსაზღვრულ ამოცანებს, კერძოდ: ა) შედგენილ იქნა ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ 

ენათა ისტორიულ-შედარებითი გრამატიკის ბიბლიოგრაფია, რომელიც მოიცავს როგორც 

ქართულ, ისე უცხოურ ენებზე გამოქვეყნებულ ნაშრომებს; ბ) კრიტიკული თვალსაზრისით 

მიმოხილულ იქნა ისტორიულ-შედარებითი ხასიათის სამეცნიერო ლიტერატურა, რომელიც 

ეხებოდა როგორც ფონეტიკას, ისე მორფოლოგიის და სინტაქსის საკვანძო საკითხებს.ასევე  

ლეზგიური ენის გრამატიკა, არსებული სამეცნიერო ლიტერატურის კრიტიკა და 

ბიბლიოგრაფიის შედგენა საკვლევი თემისთვის (შეიქმნა ბიბლიოგრაფია, (სულ 85 ერთეული), 

რომელიც მოიცავს ძირითადად აღწერით ნაშრომებსა და ცალკეული საკითხებისადმი მიძღვნილ 



სტატიებსა თუ მონოგრაფიებს). ნახურ ენათა ისტორიულ-შედარებითი გრამატიკა. 

ფონოლოგიური სისტემა და ფონეტიკური პროცესები.I.-ბიბლიოგრაფია და სამეცნიერო 

ლიტერატურის კრიტიკული ანალიზი. შედგენილ იქნა ვრცელი ბიბლიოგრაფია ნახურ ენათა 

შესახებ არსებული სამეცნიერო ლიტერატურის, სხვადასხვა სახის ტექსტებისა და 

ლექსიკონებისა. ბიბლიოგრაფია დღეისათვის მოიცავს 102 დასახელების ნაშრომი. დამუშავდა 

შემდეგი საკითხი - „ახლო აღმოსავლეთისა და ხმელთაშუაზღვისპირეთის ძველ ენათა 

ურთიერთობა იბერიულ-კავკასიურ ენებთან. ლექსიკური შეხვედრები, ბგერათშესატყისობანი. I 

− ბიბლიოგრაფია და სამეცნიერო ლიტერატურის კრიტიკული ანალიზი. დამუშავდა 

ლიტერატურა, რომელიც ახლო აღმოსავლეთისა და ხმელთაშუაზღვისპირეთის ძველი ენებისა 

(შუმერული, ბასკური, ბურუშული და სხვ.) და ქართველურ ენათა მიმართებებს ეხება. 

ლეზგიური ენის კვლევის საკითხის ირგვლივ შედგენილ იქნა ვრცელი ბიბლიოგრაფია, 

რომელშიც შევიდა როგორც ისტორიულ-შედარებითი, ასევე აღწერითი ხასიათის ნაშრომები. 

განხორციელდა სამეცნიერო ლიტერატურის კრიტიკული ანალიზი, რომლის დროსაც 

ყურადღება დაეთმო ისეთ საკითხებს, როგორებიცაა: ლეზგიურ ენათა შესწავლის ისტორია, 

კვლევის მეთოდოლოგია, ისტორიულ-შედარებითი და საკვანძო აღწერითი ნაშრომების 

ანალიზი, სამეცნიერო ლიტერატურაში გამოთქმულ შეხედულებათა ანალიზი ლეზგიურ ენათა 

შედგენილობის, საერთოლეზგიური რეკონსტრუქციების და სხვა ამდაგვარი საკითხების შესახებ. 

მომზადდა ნახურ ენათა შესწავლის შესახებ არსებული ბიბლიოგრაფიისა და სამეცნიერო 

ლიტერატურის კრიტიკული ანალიზი. 
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ქართული მეტყველების 

კულტურის განყოფილება 

 

სალექსიკონო ორთოგრამების 

გადასინჯვა-მოძიება, 

მართლწერის სხვადასხვა 

საკითხზე მუშაობა, 

დადგენილი ნორმების 

გადასინჯვა და ახალი 

თ. ვაშაკიძე მ.ლაბარტყავა, 

ვ.მაღრაძე, თ.მახარობლიძე, 

თ.ტეტელოშვილი, თ.ღვინაძე, 

ნ. ჯორბენაძე 



პაკეტის მომზადება. 

ქართული მეტყველების კულტურის განყოფილება წლის განმავლობაში მუშაობდა როგორც 

ქართული ენის ადრე   დადგენილი ნორმების გადასინჯვის საკითხებზე, ასევე თანამედროვე 

ახალ ნორმათა პაკეტის მომზადებაზე. მუშაობის ამ ეტაპზე თითოეულმა თანამშრომელმა 

შეიმუშავა სხვადასხვა აქტუალურ საკითხზე შესაბამისი დასკვნა-რეკომენდაციები. მასალა 

მთლიანად გაჯერებულია უახლესი  ილუსტრაციით. 

გამზადდა „ჟურნალისტის ორთოგრაფიულ-სტილისტიკური ლექსიკონის“ ახალი შევსებული 

გამოცემა დანართებითურთ. მომზადდა განყოფილების პერიოდული გამოცემა - „ქართული 

სიტყვის კულტურის საკითხების“ მე-15 წიგნი. 
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სამეცნიერო 

ტერმინოლოგიისა და 

თარგმნითი ლექსიკონების 

განყოფილება 

ტექნიკური 

ტერმინოლოგიისა და 

რუსულ-ქართული 

ლექსიკონების შევსება-

რედაქცია 

ლია ქაროსანიძე მ.აბალაკი, ნ.დათეშიძე, 

ნ.მირიანაშვილი, 

მ.მრევლიშვილი, 

ნ.მუზაშვილი, ნ.ოსაძე, ე. 

საბანაძე, ა. ხურცილავა, 

ლ.ხუჭუა, ი.ჯიბუტი 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 

     სამეცნიერო ტერმინოლოგიისა და თარგმნითი ლექსიკონების განყოფილება მუშაობს  

ტექნიკური ტერმინოლოგიისა და რუსულ-ქართული ლექსიკონების შევსება-რედაქციაზე. 

განყოფილების 2015 წლის გეგმის მიხედვით, თანმშრომლებს განაწილებული ჰქონდათ მასალა 

საკორექტუროდ და სარედაქციოდ. ტერმინოლოგიის განყოფილებაში დასრულდა ტექნიკური 

ტერმინოლოგიის ბოლო რედაქციის შევსება ახალი ფონდის მასალით. მუშაობის შედეგების 

შესახებ ტერმინოლოგიის ჯგუფის წევრებმა  ნ. დათეშიძემ, მ. ოსაძემ, ნ. მუზაშვილმა, 

ლ.ქაროსანიძემ წარმოადგინეს მოხსენებები კონფერენციაზე „ტერმინოლოგიის საკითხები“.  

     პარალელურად ტერმინოლოგიის ჯგუფი  მუშაობს თავდაცვის სამინისტროსა და 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ერთობლივ პროექტზე ,,სასაქონლო მარაგების სამხედრო - 

ტექნიკურ ტერმინთა ლექსიკონი”. 
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ზოგადი ენათმეცნიერების 

განყოფილება 

აქტუალურ ლინგვისტიკურ 

ტერმინთა და ცნებათა 

ლექსიკონისათვის მასალის 

მოძიება-გადასინჯვა 

გ. კვარაცხელია ფ.აფხაიძე, გ.გვანცელაძე, 

ტ.გურგენიძე, ქ. მარგიანი, 

თ.ლომთაძე, 

ს.ომიაძე 

2015 წელს ზოგადი ენათმეცნიერების განყოფილების სამუშაოდ განისაზღვრა „აქტუალურ 

ლინგვისტიკურ ტერმინთა და ცნებათა ლექსიკონის“ შედგენა. ენათმეცნიერების თანამედროვე 

ტერმინოლოგიისა და ცნებითი აპარატის გამოვლენისა და მეცნიერული ანალიზის შედეგად 

შემუშავდა განყოფილების საერთო და ინდივიდუალური გეგმები. განყოფილების წევრებს 

შორის განაწილდა სამეცნიერო ლიტერატურა და არსებული დარგობრივი ლექსიკონები 

(ქართული, რუსული, ინგლისური, ფრანგული) როგორც წყაროები. დროდარდო ხდებოდა 

შესურლებული სამუშაოს მონიტორინგი და ერთეულების გამოხშირვა. დაიწყო ახალი 

დარგობრივი ლექსიკონის დამუშავება და შერჩეული ცნება-ტერმინების განმარტებათა 

ჩამოყალიბება და შეჯერება.  

 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 

dasaxeleba mecnierebis 

dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

6 

 

ლექსიკოლოგიის 

განყოფილება 

ქართული ენის 

განმარტებითი ლექსიკონის 

ახალი რედაქციის მე-3 ტომის 

საბოლოო რედაქცია, 

მ. ღლონტი ავთ. არაბული, 

მ.აშაძე, თ. ბეროზაშვილი, 

ლ.ბინიაშვილი, 

მ.კელენჯერიძე, 

მ.კობიაშვილი, 

ნ.მაისურაძე, ა.პაპიძე, 

ქ.პეტრიაშვილი,ნ.რაზმაძე, 

რ.რამიშვილი, მ.რობაქიძე, მ. 



ელექტრონული ვერსიის 

მომზადება და განთავსება 

ვებგვერდზე; 

პოლიგრაფიული ვერსიის 

გამოცემა 

რობაქიძე, 

ლ.სოხაძე, ნ.ფონიავა, 

ზ.ქავთარაძე, ე.შენგელია, 

ნ.ჭოხონელიძე, მ.ჩაჩანიძე, 

ნ.ხახიაშვილი, 

მ.ხომასურიძე 

 

განყოფილების სამუშაო მოიცავს შემდეგ საკითხებს: I. „ქართული ენის განმარტებითი 

ლექსიკონის“ (ქეგლ-ის) ახალი რედაქციის მე-3 ტომის საბოლოო რედაქცია: ელექტრონული 

ვერსიის მომზადება და მისი განთავსება ვებგვერდზე; პოლიგრაფიული ვერსიის გამოცემა.II. 

ქეგლ-ის ახალი რედაქციის მე-4 ტომის სარედაქციო სამუშაოები; III. ქეგლ-ის ახალი რედაქციის  

დანარჩენი 4 ტომის მასალის შევსება და პირველი სარედაქციო სამუშაოები;IV. ქეგლ-ის 

მემკვიდრეობის შევსება-გადამუშავება: ახალი ლექსიკოგრაფიული წყაროების მოძიება-

დამუშავება, სალექსიკონო ფონდის შევსება, სხვადასხვა სპეციალური (დიალექტური, 

დარგობრივი და მისთ,) ლექსიკის გათვალისწინებით. 
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Sesrulebuli proeqtis 

dasaxeleba mecnierebis 

dargisa da samecniero 
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proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

7 

 

ენობრივი მონაცემების 

კომპიუტერული 

დამუშავების 

განყოფილება 

ქართული დიალექტური 

კორპუსის განვითარება; 

ქართული  სამეცნიერო 

მეტაენის კორპუსის 

განვითარება; საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენციის 

(”ენა და თანამედროვე 

ტექნოლოგიები 2015”) და 

საერთაშორისო სემინარის 

(”დიგიტალური 

ჰუმანიტარია 2015”) 

მ. ბერიძე დ.ანფიმიადი, ლ.ბაკურაძე, 

მ.ბარიხაშვილი, 

ც.კვანტალიანი, ზ.კიკვიძე, 

რ.ლანდია, ლ.ლორთქიფანიძე, 

ე.ნაპირელი, რ. პაპიაშვილი, 

ნ.სურმავა 



ორგანიზება 

 

 

სამუშაო გრაფიკით განყოფილების მუშაობის ძირითადი მიმართულებები იყო: I. ქართული 

დიალექტური კორპუსის განვითარება; ქართული  სამეცნიერო მეტაენის კორპუსის განვითარება; 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის (”ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები 2015”) და 

საერთაშორისო სემინარის (”დიგიტალური ჰუმანიტარია 2015”) _ ორგანიზება 

საანგარიშო წლის მანძილზე შესრულდა შემდეგი სამუშაო: 

 შინამრეწველობის მასალების ყველა ტექსტის საბოლოო რედაქტირება, უნიფიცირება, 

კორპუსში განთავსება (რუსუდან ლანდია, ციცინო კვანტალიანი). 

 მთიულური (ლ. კაიშაური _ პაპიაშვილი, ლანდია), ფშაური (თ. გოგოლაური _ 

პაპიაშვილი, ლანდია), ფერეიდნული (ლ. ბაკურაძე, მ. ბერიძე), გურული (ნ. სურმავა), 

ჩვენებურების ქართული (ნ. სურმავა), ინგილოური (მ. ბარიხაშვილი, მ. ბერიძე) _ 

ტექსტების სხვადასხვა დონის დამუშავება (გაციფრებიდან _ რედაქტირება / 

განთავსებამდე). 

 ტექსტური კორპუსის მეტაანოტირების სისტემის რეფორმაცია, უნიფიკაცია _ დ. 

ანფიმიადი, ნ. სურმავა ( მეტამახასიათებლების ტექსტირება, შეცდომების გამოვლენა, 

აღმოფხვრა, მახასიათებლების ოპტიმაცია). 

 5 დიალექტის ავტომატური მორფოლოგიური ანალიზის სიების მომზადება (ლ. 

ლორთქიფანიძე, მ. ბერიძე) 

 ანოტირების სიების ტესტირება, გასწორება, შეცდომების ანალიზი და განზოგადება, 

ანოტირების კორპუსში გადატანა, ომონიმიის მოხსნა _ მ. ბერიძე, ც. კვანტალიანი, ნ. 

სურმავა. 

 დიალექტური ონლაინლექსიკონები: ფერეიდნული (ლ. ბაკურაძე, მ. ბერიძე), 

ჩვენებურების ქართული (ნ. სურმავა), ინგილოური (მ. ბერიძე, მ. ბარიხაშვილი, ე. 

ნაპირელი) 

 დიალექტოლოგიური ლექსიკოგრაფიული ბაზა: მოხეური, მთიულური, აჭარული 

ლექსიკონების მასალების გაციფრება (რ. პაპიაშვილი). 

ტექსტური კოლექცია: მომზადდა ბესარიონ ჯორბენაძის გამოქვეყნებულ ნაშრომთა სრული 

ელექტრონული კოლექცია (ზ. კიკვიძე, მ. ბერიძე, ც. კვანტალიანი). 

სამენოვანი გლოსარიუმი: მომზადდა 500 ტერმინის სამენოვანი გლოსარიუმი (ქართული - 

ინგლისური _ რუსული) _ ზ. კიკვიძე 

 შეიქმნა სამი დიდტანიანი ნაშრომის ავტომატური ანალიზის სია (ლ. ლორთქიფანიძე) 

_47000 სიტყვა 

 მომზადდა 10000 სიტყვის სრული ანოტირების სია  _ ლემატიზაცია, სიტყვის სტატუსის 

მიხედვით ანოტირება (ტერმინი, გაანალიზებული სიტყვა, ნარატიული სიტყვა), 

მორფოლოგიური ჯგუფის (მეტყველების ნაწილის) და გრამატიკული მარკერების 

(პარადიგმული მახასიათებლები) მიხედვით ანოტირება (ზ. კიკვიძე, დ. ანფიმიადი, 

ც.კვანტალიანი, მ. ბერიძე). 

 მიმდინარეობს ომონიმური სიისა და ”ამოუცნობი” სიტყვების სიის დამუშავება (მ. ბერიძე, 
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proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

1 

 

 

ქართველურ ენათა 

განყოფილება 

 

ქართული ენის ისტორიისა 

და სტრუქტურის კვლევა 

გ. გოგოლაშვილი ს.ბერულავა, მ.ბუკია, 

ე.გაზდელიანი, 

ლ.გიგლემიანი, ნ.ლოლაძე, 

მ.მანჯგალაძე, მ.საღლიანი, 

მ.სუხიშვილი, თ.უთურგაიძე, 

ჭ.ქირია, ხ.ყანდაშვილი, 

ნ.შავრეშიანი, ი.ჩანტლაძე, 

მ.ჩუხუა, რ.ჭკადუა, 

ნ.ჭუმბურიძე, ც.ჯანჯღავა, 

მ.ჯღარკავა 

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 

praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

ზ. კიკვიძე, ც. კვანტალიანი, ლ. ლორთქიფანიძე, დ. ანფიმიადი) 

 

 



ქართველურ ენათა განყოფილების გარდამავალი სამეცნიერო კვლევის სფერო მრავალფეროვანია. 

ძირითადი საკითხები შეეხება ქართული ენის ისტორიისა და სტრუქტურის კვლევას. სამუშაო 

გულისხმობს ქართველურ ენათა გრამატიკის გამოწვლილვით ანალიზს, ენათა და დიალექტთა 

ფონეტიკის, მორფოლოგიის, სინტაქსისა თუ ლექსიკის სხვადასხვა საკითხის შესწავლა-

გაანალიზებას. აღნიშნული კვლევები (თეორიულად და პრაქტიკულადაც) ითვალისწინებს ენის 

განვითარების ახალ ტენდენციებს. ეს იქნება მნიშვნელოვანი სამეცნიერო დებულებანი, 

რომლებიც  ხელს შეუწყობს არაერთი სამეცნიერო საკითხის ღრმად შესწავლას. 

2 

 

მთის იბერიულ-კავკასიურ 

ენათა განყოფილება 

კავკასიურ ენათა აღწერითი 

და ისტორიულ-შედარებითი 

თვალსაზრისით კვლევა 

ვ. შენგელია ლ.აზმაიფარაშვილი, 

ნ.არდოტელი, მ. თეთრაძე, ლ. 

კელაურაძე,რ.ლოლუა, 

მ.მაჭავარიანი, დ. კაკაშვილი,  

კ.მითაგვარია, ლ.სანიკიძე, 

რ.ფარეულიძე 

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 

praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

მთის იბერიულ-კავკასიურ ენათა განყოფილების მრავალწლიანი კვლევითი პროექტი 

გულისხმობს კავკასიურ ენათა აღწერითი და ისტორიულ-შედარებითი თვალსაზრისით კვლევას. 

გათვალისწინებულია კავკასიურ ენათა ფონეტიკის, მორფოლოგიის, სინტაქსისა თუ ლექსიკის 

საკვანძო საკითხები. არსებულ თვალსაზრისებთან ერთად ჩატარებული ახალი კვლევები 

თეორიული თუ პრაქტიკული კუთხით მნიშვნელოვანი და საგულისხმო იქნება.    

3 

 

ქართული მეტყველების 

კულტურის განყოფილება 

 

სალექსიკონო ორთოგრამების 

გადასინჯვა-მოძიება, 

მართლწერის სხვადასხვა 

საკითხზე მუშაობა 

თ. ვაშაკიძე მ.ლაბარტყავა, 

ვ.მაღრაძე, თ.მახარობლიძე, 

თ.ტეტელოშვილი, თ.ღვინაძე, 

ნ. ჯორბენაძე 

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 

praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

ქართული მეტყველების კულტურის განყოფილების მრავალსწლიანი კვლევითი სამუშაო არის 

ქართული ენის მართლწერის, მართლმეტყველების საკითხები. კვლევა ითვალისწინებს ენის 

განვითარების ტენდენციებს, არსებულ ცვლილებებს, რომლებიც ყოველდღურადაც კი ვლინდება. 

გათვალისწინებულია ვრცელი ორთოგრაფიული ლექსიკონის შევსება-გამოცემა ენის 

თანამედროვე მდგომარეობის გათვალისწინებით. ამ თვალსაზრისით მიმდინარეობს მასალის 

მოძიება-გაანალიზება. მასალა ფეხდაფეხ მიჰყვება  ქართული ენის განმატებითი ლექსიკონის 

ახალ რედაქციებს. კვალავაც იქნება მუშაობა ქართული ენის ახალ, გადასინჯულ ნორმათა  

შესახებ. პარალელურად აღინუსხება პრესისა და, ზოგადად, მასმედიის ენა, ახალი შემოსული 

ფორმები, მათი დამკვიდრებისა და მართლწერის საკითხები. შეიქმნება პრაქტიკული სახის 



ლექსიკონები. არსებული სამუშაო თეორიული და პრაქტიკული თვალსაზრისით შედეგის 

მომტანი იქნება ყველა მომხმარებლისათვის. 
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სამეცნიერო 

ტერმინოლოგიისა და 

თარგმნითი ლექსიკონების 

განყოფილება 

ტერმინოლოგიური 

პრობლემების კვლევა 

ლ. ქაროსანიძე მ.აბალაკი, ნ.დათეშიძე, 

ნ.მირინაშვილი, 

მ.მრევლიშვილი, 

ნ.მუზაშვილი, ნ.ოსაძე, ე. 

საბანაძე, ა. ხურცილავა,  

ლ.ხუჭუა, ი.ჯიბუტი 

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 

praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

სამეცნიერო ტერმინოლოგიისა და თარგმნითი ლექსიკონების განყოფილების მრავალწლიანი  

სამუშაო ტერმინოლოგიური პრობლემების კვლევაა. გათვალისწინებულია სხვადსხვა უცხო 

ენიდან დღეს დამკვიდრებული თუ ლამის ყოველდღიურად ახლად შემოსულ  ტერმინთა 

მართებულობის სადავო საკითხები, სხვადასხვა დარგის (სამხედრო, მათემატიკური, 

ეკონომიკური, საბანკო...)  სპეციფიკურ ტერმინთა სწორად დამკვიდრება-შემუშავების, ახლის 

შექმნის პრინციპები. მუშაობისას ყურადღება გამახვილდება ტერმინთა გაქართულებისა და 

სწორად დამკვიდრების პრეცესებზე. მიმდინარეობს მუშაობა შესაბამის დარგთა ელექტრონული 

ლექსიკონების შექმნაზე, რაც თეორიული და პრაქტიკული თვალსაზრისით დიდ დახმარებას 

გაუწევს მომხმარებელს. 
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ზოგადი ენათმეცნიერების 

განყოფილება 

 

გ. კვარაცხელია ფ.აფხაიძე, გ.გვანცელაძე, 

ტ.გურგენიძე, ქ. მარგიანი, 

თ.ლომთაძე, 

ს.ომიაძე 

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 

praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

ზოგადი ენათმეცნიერების განყოფილების მრავალწლიან სამუშაოდ განისაზღვრა აქტუალურ 

ლინგვისტიკურ ტერმინთა და ცნებათა ლექსიკონი. კვლევა გულისხმობს  როგორც ქართულ, ისე 

უცხო ენაში დამკვიდრებულ აქტუალურ ლინგვისტიკურ ტერმინთა მოძიებას, დიდძალი მასალის 

ანალიზსა და გამოხშირვას, ამა თუ იმ ტერმინთა ოპტიმალურ განსაზღვრა-დეფინიციას. 

ლექსიკონს ექნება საგგულისხმო თეორიული თუ პრაქტიკული მნიშვნელობა და დიდ დახმარებას 

გაუწევს როგორც ენათმეცნიერებს, ისე დაინტერესებულ პირებს. 
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ლექსიკოლოგიის 

განყოფილება 

განმარტებითი ლექსიკონის ახალი 

რედაქციების მომზადება, 

დ. ღლონტი ავთ. არაბული, მ.არეშიძე, 

მ.აშაძე, ლ.ბინიაშვილი, 

მ.კელენჯერიძე, 

მ.კობიაშვილი, 

ნ.მაისურაძე, ა.პაპიძე, 

ქ.პეტრიაშვილი,ნ.რაზმაძე, 



„ქართული ენის ისტორიულ-

ეტიმოლოგიური ლექსიკონის 

ინდექსის“ (კორიფეების) 

ბიბილიოგრაფიის გადამოწმებაა 

და საბოლოო ვარიანტის 

გამზადება,ქართული ენის 

დიალექტების კრებსითი 

ლექსიკონის მასალის შევსება,  

გადამოწმება, გამოცემა 

რ.რამიშვილი, მ.რობაქიძე, მ. 

რობაქიძე 

ლ.სოხაძე, ნ.ფონიავა, 

ზ.ქავთარაძე, ე.შენგელია, 

ნ.ჭოხონელიძე, მ.ჩაჩანიძე, 

ნ.ხახიაშვილი, მ.ხომასურიძე 

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 

praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

ლექსიკოლოგიის განყოფილების მრავალწლიანი კვლევითი პროექტი მიზნად ისახავს ქართული 

ენის განმარტებითი ლექსიკონის ახალი რედაქციების მომზადება-გამოცემას, ქართული ენის 

დიალექტების კრებსითი ლექსიკონის გამოცემას, ისტორიულ-ეტიმოლოგიური ლექსიკონის 

ინდექსის გამზადებას. სამუშაო გულისხმობს დიდძალი მასალის (მათ შორის დიალექტური), 

განმარტებებისა და ილუსტრაციის მომზადებას. დასახელებული სამუშაო უმნიშვნელოვანესია 

თეორიული და პრაქტიკული თვალსაზრისით, ის სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობისაა და 

ნებისმიერი მომხმარებლისათვის საჭირო და ძირითად მასალას წარმოადგენს. 
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ენობრივი მონაცემების 

კომპიუტერული დამუშავების 

განყოფილება 

ქართული დიალექტური 

ტექსტების მოპოვება, 

შენახვა, კვლევა. ტექსტური 

ბაზის სრულყოფა;ქართული 

დიალექტური კორპუსის 

შექმნა: ტექსტური მასივის 

გამდიდრება და 

მორფოლოგიური 

ანოტირება; კორპუსის 

ლინგვისტიკის თეორიული 

საკითხების კვლევა; დარგის 

პოპულარიზაცია,სწავლება; 

ეროვნული კორპუსის 

კონცეფციის 

დამუშავება, ეროვნული 

კორპუსის დარგობრივი 

სუბკორპუსების პროექტირება 

მ. ბერიძე დ.ანფიმიადი, ლ.ბაკურაძე, 

მ.ბარიხაშვილი, 

ც.კვანტალიანი, ზ.კიკვიძე, 

რ.ლანდია, 

ლ.ლორთქიფანიძე, 

ე.ნაპირელი, რ. პაპიაშვილი, 

ნ.სურმავა 



და შექმნა. 

 

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 

praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

ენობრივი მონაცემების კომპიუტერული დამუშავების განყოფილების გარდამავალი კვლევითი 

ეტაპის ძირითად სამუშაოებად განისაზღვრა ქართული დიალექტური ტექსტების მოპოვება, 

შენახვა, კვლევა. ტექსტური ბაზის სრულყოფა; ქართული დიალექტური კორპუსის შექმნა: 

ტექსტური მასივის გამდიდრება და მორფოლოგიური ანოტირება; კორპუსის ლინგვისტიკის 

თეორიული საკითხების კვლევა; დარგის პოპულარიზაცია,სწავლება; ეროვნული კორპუსის 

კონცეფციის დამუშავება, ეროვნული კორპუსის დარგობრივი სუბკორპუსების პროექტირება 

და შექმნა. გაწეული სამუშაო ტექსტურ ბაზებს გაამდიდრებს, იოლად მოსაპოვებელს გახდის 

ნებისმიერი მომხმარებლისათვის. გარდა ამისა, ის მორფოლოგიური თვალსაზრისით სრულად 

იქნება ანოტრებული და საშუალებას მისცემს მომხმარებელს ბაზებში არსებული სიტყვების მზა 

ფორმები თუ პარადიგმები იხილოს. ცხადია, მას აქვს როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული 

მნიშვნელობა. 

 

 

 



I. 3. saxelmwifo grantiT (rusTavelis fondi) dafinansebული  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasaxe-

leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

 
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

ქართული 

ლინგვისტური 

პორტრეტი III _ 

ქართული 

დიალექტური 

კორპუსის 

მორფოლოგიური 

ანოტირება და დიდი 

დიალექტური 

ლექსიკოგრაფიული 

ბაზის შექმნა, 

ქართველური 

ენათმეცნიერება 

(2014-2015წ.) 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

მ. ბერიძე ნარგიზა სურმავა, 

ლია ბაკურაძე, მაია 

ბარიხაშვილი, ლიანა 

ლორთქიფანიძე 

dasrulebuli proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 
(qarTul enaze) 

პროექტი გულისხმობდა კორპუსის მორფოლოგიური ანოტირების თეორიული და 

ტექნოლოგიური ბაზის შექმნას, ანოტირების დაწყებას, ომონიმიის მოხსნისა და 

ნახევრადავტომატური პროცესის დაწყებას, ზედაპირული ანოტირების ამოცანის გადაწყვეტას. 

გარდა ამისა, პროექტი ითვალისწინებდა მძლავრი ლექსიკოგრაფიული ბაზის შექმნას როგორც 

ლინგვისტური ანოტირების მექანიზმის დასახვეწად და გასავითარებლად, ისე, ახალი ტიპის 

ონლაინლექსიკონების შესაქმნელად. შეიქმნა ქდკ-ს ლექსიკოგრაფიული კონცეფცია, ამ 

კონცეფციის საფუძველზე შეიქმნა მოქნილი ტექნოლოგიურ ინსტრუმენტი და პროექტის 

დამთავრებამდე ამ ინსტრუმენტის საშუალებით შესაძლებელი გახდა  ახალი პროექტის 

ფარგლებში (ქართული ენა საზღვარგარეთ, თავისუფალი უნივერსიტეტი) ოთხი 

ონლაინლექსიკონის შექმნა: 

 [ლაზური ლექსიკონი (ლ. ეზუგბაია, მ.ჯღარკავა. ს. ბერულავა, მ.ბუკია)] 

 ინგილოური ლექსიკონი 10000 სიტყვა (მ. ბერიძე, მ. ბარიხაშვილი, ე. ნაპირელი) 

 ჩვენებურების ლექსიკონი _ 9000 სიტყვა (ნ. სურმავა) 

 ფერეიდნული ლექსიკონი _ 6000 სიტყვა (ლ.ბაკურაძე, მ. ბერიძე) 

 ქდკ-ს ლექსიკონები არ წარმოადგენენ საყრდენად აღებული ნაბეჭდი ლექსიკონების ასლს, 

თუმცა ყოველ სალექსიკონო სტატიას აქვს მითითებული ამოსავალი ლექსიკოგრაფიული წყარო, 

ზოგჯერ რამდენიმე. ლექსიკონში ემატება ახალი სიტყვები კორპუსიდან და განყოფილებაში 

დაცული ლექსიკოგრაფიული ფონდიდან; დიდი დრო და ენერგია მიაქვს ლექსიკონის 

სტრქტურული ინფორმაციის დამატებას. ეს არის: გრამატიკული ინფორმაცია _ ფონეტიკური 

ვარიანტი, გრამატიკული ვარიანტი, სიტყვაწარმოებითი ვარიანტი _ სათანადო მორფოლოგიური 



და ხანდახან სემანტიკური მარკერის მითითებითაც; სალექსიკონო სტატიები მოიცავს 

ენციკლოპედიური შინაარსის ინფორმაციის განთავსების, ილუსტრაციების ცვლისა და 

დამატების, სხვადასხვა ტიპის ბმულის გააქტიურების საშუალებას. ლექსიკონი მთლიანად არის 

მარკირებული ლექსიკურ-გრამატიკული ჯგუფის მახასიათებლებით. 

ლექსიკონში ძიება შესაძლებელია: სიტყვის ფრაგმენტით, მისი დასაწყისით ან დაბოლოებით, 

მეტყველების ნაწილის, ლემის, სიტყვაფორმის... მიხედვით. აგრეთვე არის უცხო სიტყვების 

ძიების მექანიზმი. 

მომავალში ივარაუდება სიტყვის შემადგენლობის, ლექსიკური ტიპის, სემანტიკური ჯგუფისა და 

სხვა ნიშნებით ძიების ორგანიზება (სათანადო ლინგვისტური და ლექსიკოგრაფიული სამუშაოს 

შემდეგ). 

ონლაინლექსიკონების სისტემა საშუალებას იძლევა სიტყვის როგორც კრებსით, ისე ცალკე 

დიალექტურ ლექსიკაში შემოწმებისათვის. ჯერჯერობით ლექსიკონებში შიდა ბმულებია 

მხოლოდ გააქტიურებული, მაგრამ მომავალში იგეგმება კრებსითი ლექსიკონის ფარგლებში 

გზავნილების განხორციელება ”ნახე” ან ”იგივეა” ბმულების დახმარებით. 

ლექსიკონების ტექნოლოგიური ჩარჩოსა და კონცეფციის ავტორები: მ. ბერიძე, დ. ნადარაია 

ფერეიდნული, ინგილოური და ჩვენებურების ქართულის ლექსიკონების გრამატიკული და 

ყველა სხვა ტიპის ინფორმაციით აღჭურვა  განხორციელდა განყოფილების  პროექტის (2014-2015) 

ფარგლებში. 
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ლაზურისა და 

მეგრულის 

შეპირისპირებითი 

გრამატიკა (პირველი 

ნაწილი. 

მორფოლოგია) 

საერთო ძირ-ფუძეთა 

ინდექსითურთ, 

ქართველური 

ენათმეცნიერება, 2012-

2015წწ. 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

ჭ. ქირია ლ. ეზუგბაია, ო. 

მემიშიში, მ. ჩუხუა 

(დამხმარე) 

dasrulebuli proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 
(qarTul enaze) 

ნაშრომში სრულად აისახა ლაზურსა და მეგრულზე დღემდე არსებული კვლევა-ძიების 

შედეგები. რიგ საკითხებზე წარმოდგენილია ახლებური ხედვა.  

დიდი ყურადღება დაეთმო საერთოსა და განსხვავებულის ჩვენებას ლაზურსა და მეგრულს 

შორის, პარალელების გავლებას ქართულთან. ამგვარი შეპირისპირებამ საშუალებას მოგვცა 

დამატებითი ლინგვისტური არგუმენტებით გაანალიზებულიყო ისეთი თეორიული საკითხები, 

როგორიცაა ქართველურ ენათა რაოდენობისა და ენა-დიალექტებად კვალიფიკაციის 

თვალსაზრისები. 

ლაზურისა და მეგრულის სისტემური კვლევა მნიშვნელოვანი ეტაპია ქართველურ ენათა 

შედარებითი გრამატიკის შესაქმნელად, რაც დღემდე რჩება ქართველოლოგიის ერთ-ერთ 

აქტუალურ ამოცანად. 

გამოიცა მონოგრაფია: ლაზურისა და მეგრულის გრამატიკა. I.მორფოლოგია 

იგი ძირითად სახელმძღვანელოდ გამოადგებათ უნივერსიტეტების პროფესორ-

მასწავლებლებსა და სტუდენტებს, ქართველური და პროტოიბერიული კულტურის 

სპეციალისტებს, აგრეთვე, ზოგადი ენათმეცნიერების პრობლემატიკით დაინტერესებულ პირებს. 
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ქართული ენის 

სიტყვათშემოკლებათა 

ელექტრონული 

ლექსიკონი, 

ქართველური 

ენათმეცნიერება, 2014-

2017წწ. 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 
თ. ვაშაკიძე 

ავთ. არაბული, თ. 

ბურჭულაძე, რ. 

რატიანი (დამხმარე), 

ლ. ვაშაკიძე 

(დამხმარე) 

gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

საგრანტო პროექტი ითვალისწინებს ენაში დამკვიდრებულ სიტყვათშემოკლებათა (როგორც 

ჩვეულებრივ შემოკლებებს, ისე აბრევიატურებს) მოძიება-აღნუსხვას, მათ განთავსებას 

ვებგვერდზე ice.ge. თითოეული ფორმა წარმოდგენილია გაშიფრული ვარიანტებითურთ, 

თითოეულ სიტყვათშემოკლებას დართული აქვს ბრუნვისნიშნიანი და თანდებულდართული 

ფორმები. მუშავდება არაერთი წესი აბრევიატურათა მართებულად დაწერილობისა და ახლის 

შექმნისას ქართულისათვის ბუნებრივი ფორმათა შესახებ. ელექტრონული ლექსიკონი მარტივად 

გამოსაყენებელია ნებისმიერი მომხმარებლისათვის. მუშაობა კვლავაც აქტიურად გრძელდება. 

ესაა სიტყვათშემოკლებათა პირველი ლექსიკონი ჩვენს სინამდვილეში. 
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ქართული 

სახელმწიფო ენის 

ოფიციალურ-საქმიანი 

სფერო, ქართველური 

ენათმეცნიერება, 2014-

2017წწ. 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 
თ. ვაშაკიძე 

ავთ. არაბული, თ. 

ბურჭულაძე, რ. 

რატიანი (დამხმრაე), 

ნ. ქავთარაძე 

(დამხმარე), ნ. კახაძე 

(დამხმარე) 

gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

საგრანტო პროექტი ითავლისწინებს ოფიციალურ-საქმიანი სტილის ნიშან-თვისებების 

გამოყოფასა და ანალიზს. პროექტით გათვალისწინებულია ოფიციალური სფეროს, საქმიანი 

ურთიურთობებისათვის განკუთვნილი ქაღალდების არსისა და მართებული დაწერილობის 

განსაზღვრა: საკანონმდებლო დოკუმენტები, საქმიანი ქაღალდები, სამოქალაქო სუბიექტთა  

დოკუმენტები, სახელმწიფო დოკუმენტები, საზოგადოებრივი ურთიერთობისა და რეკლამის ენა. 

თითოეული მათგანი აქტუალურია დღეს და ხშირად გამოყენებადი. ვებგვერდზე ofsty.ge 

ეტაპობრივად განთავსდება დასახელებულ დოკუმენტებში დადასტურებული ხშირი შეცდომები, 

მომხმარებელს კი ვთავაზობთ მათ სწორ ვარიანტს. საბოლოოდ ივარაუდება ვრცელი 

მონოგრაფიის მომზადება-მონოგრაფია „ქართული სახელმწიფო ენის ოფიციალურ-საქმიანი 

სფერო“. 
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ქართული 

საენათმეცნიერო 

მეტაენის კორპუსი, 

ქართველური 

ენათმეცნიერება, 2014-

2017 წწ. 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 
ზ. კიკვიძე 

მ. ბერიძე, მ. კობაიძე, 

ც. კვანტალიანი, დ. 

ნადარაია, (დამხმარე), 

დ. ანფიმიადი 

(დამხმარე), ლ. 

ლორთქიფანიძე  

gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

პროექტი მიზნად ისახავს ქართული საენათმეცნიერო მეტაენის კორპუსის შექმნას მე-20 საუკუნის 

ერთ–ერთი ყველაზე გამორჩეული ლინგვისტის ბესარიონ ჯორბენაძი ს სამეცნიერო 

მემკვიდრეობის ელექტრონული ბიბლიოთეკის საფუძველზე. მოსალოდნელი შედეგი 

მრავალასპექტიანი პროდუქტი იქნება: შეიქმნება ბ. ჯორბენაძის საენათმეცნიერო ნაშრომთა 

ელექტრონული ბიბლიოთეკა, ხოლო ამ ბიბლიოთეკის საფუძველზე აიგება კორპუსი, რომელშიც 

საერთო კონკორდანსის გარდა ორგანიზებული იქნება საილუსტრაციო მასალის კონკორდანსიც 

და აგრეთვე, სამეცნიერო ტერმინთა თეზაურუსი სამენოვანი ტერმინოლოგიური 

იდენტიფიკაციით, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქართული საენათმეცნიერო სივრცის ტერმინის 

ინგლისური და რუსული შესატყვისები იქნება მოწოდებული. 
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თანამედროვე 

ქართული ენის 

მორფოლოგია. II. 

დიალექტების 

მორფოლოგია, 

ქართველური 

ენათმეცნიერება, 2013-

2016 წწ. 

 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 
გ. გოგოლაშვილი 

გ. ცოცანიძე, ნ. 

ჭუმბურიძე, ნ. 

შარაშენიძე, რ. 

ლანდია (ასისტენტი), 

ც. კვანტალიანი 

(ასისტენტი), რ. 

რატიანი (დამხმარე), 

რ. გრიგოლია 

(დამხმარე) 

gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

 

პროექტი წარმოადგენს მეორე ნაწილს  „თანამედროვე ქართული ენის მორფოლოგიის“ 

აკადემიური კურსისა (პირველი სალიტერატურო ენის მორფოლოგია იყო). სამუშაო მიზნად 

ისახავს თანამედროვე ქართული ენის დიალექტთა მონაცემების საფუძველზე კრებსითი 

ხასიათის კვლევის ჩატარებას - მორფოლოგიის საკითხების დამუშავებას. ნაშრომს დაერთვის 

ქართული ენის თითქმის ყველა დიალექტის სახელის ბრუნებისა და ზმნის უღლების ძირითადი 

პარადიგმები.  
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ზემოსვანური 

(ენგურისა და 

კოდორის ხეობათა) 

ტექსტების 

მორფონოლოგიური 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 
ქ. მარგიანი 

ი. ჩანტლაძე, რ. 

იოსელიანი 



სეგმენტაცია 

(გამოკვლევა და 

სიმფონია-ლექსიკონი 

ქართულ-ინგლისური 

ვერსიითურთ), 

ქართველური 

ენათმეცნიერება, 2012-

2016 წწ. 

gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

sagranto proeqtis farglebSi pirvelad Seiqmna da gamosacemad momzadda 

svanuri enis morfemuli leqsikoni, romelSic warmodgenilia 48-ve grafemaze 

dawyebul leqsemaTa indeqsi (1500 kompiuteruli gverdi), Targmnili qarTulad da 

inglisurad, TiToeul saleqsikono erTeulTan warmodgenilia maTi morfonologia 

momdinareobis CvenebiT, aseve, saxelobiTi brunvis (saxelebTan) da masdaris 

(zmnebTan) formebi; indeqsi srulad moicavs dRemde gamoqveynebul balszemour da 

balsqvemour teqstebs; am mimarTulebiT samecniero kvlevis obieqti pirvelad aris 

kodoris xeobis metyveleba (saerTod, pirvelad Semodis mimoqcevaSi kodoris 

xeobis metyvelebis masalebi), amdenad, proeqtis amocanis Sesabamisad, pirvelad 

damuSavda kodoris xeobis mcxovrebi svanebisgan 2008 wlis omamde mopovebuli da 

SoTa rusTavelis erovnuli fondis mier dafinansebuli proeqtis farglebSi 

gamoqveynebuli kodoruli metyvelebis nimuSebi (kodoruli qronikebi”, Tbilisi, 

2010, gv. 1-836), rasac daemata gamouqveynebeli teqstebis morfonologiac. 

kvlevisas gansakuTrebiT gaesva xazi arqaizmebsa da inovaciebs, saWiroebis 

mixedviT gakeTda araerTi sqolio, eliziur formebTan procesis sicxadisTvis 

damowmebulia saTanado sailustracio masala; yovelive es erTi-orad zrdis 

naSromis lingvokulturologiur da interdisciplinarul mniSvnelobas. 

gamocemis SemTxvevaSi wigni gamoadgebaT magistrantebs, doqtorantebs, 

rogorc qarTvel, aseve ucxoel qarTvelologebs, romelTac gansakuTrebiT 

gauadvildebaT am urTulesi umwerlobo qarTveluri enis  _ svanuris mecnieruli 

Seswavla. 
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მეგრულ-ლაზური 

ფრაზეოლოგია, 

ქართველური 

ენათმეცნიერება, 2013-

2016 წწ. 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 
ვ. შენგელია 

ე. შენგელია, ც. 

ჯანჯღავა, ნ. ფონიავა 

(დამხმარე), კ. 

მითაგვარია 

(დამხმარე) 

gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 



შესრულდა შემდეგი სამუშაო: 1. ჩატარდა მეგრულ-ლაზური ფრაზეოლოგიზმების 

სტრუქტურულ-გრამატიკული ანალიზი; 2. გაიმართა მივლინება ლაზეთსა და სამეგრელოში, რის 

შედეგადაც მოპოვებულ იქნა ახალი მასალა, რომელიც გადმოიწერა გრაფიკულად და მოხდა 

სათანადო ანალიზი. 3. პროექტის თემატიკის შესაბამისად, მომზადდა და დაიბეჭდა ოთხი 

სამეცნიერო სტატია და ცხრა მოხსენების თეზისები (მოხსენებები წაკითხულ იქნა სამეცნიერო 

სესიებზე). 
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ნახურ და დაღესტნურ 

ენათა შედარებითი 

გრამატიკა, 

ქართველური ენები, 

2013-2016 წწ. 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 
ნ. არდოტელი 

ლ. აზმაიფარაშვილი, 

რ. ფარეულიძე, რ. 

ლოლუა, ლ. სანიკიძე 

gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

პროექტი ითვალისწინებს სპეციალური გამოკვლევის მომზადებას, რომელშიც 

გამოწვლილვით იქნება შესწავლილი 26 ნახური და დაღესტნური ენის (ნახური ჯგუფი – 3 ენა; 

ხუნძურ-ანდიურ-დიდოური ქვეჯგუფი – 11 ენა; ლეზგიური ქვეჯგუფი – 10 ენა; ლაკურ-

დარგუული ქვეჯგუფი – 2 ენა) შედარებითი გრამატიკის საკვანძო საკითხები. მოხდება საკვლევ 

ენათა იმანენტური ბუნების მაქსიმალურად გათვალისწინებით მწყობრი, მაგრამ ამჟამად 

თვალსაჩინოდ განსხვავებული ფონოლოგიური, მორფოლოგიური და სინტაქსური სისტემების 

საერთო არქეტიპამდე დაყვანა. არქეტიპები გამოვლენილი იქნება თითოეული ჯგუფისა და 

ქვეჯგუფის მიხედვით (ამ მიზნით როსტომ ფარეულიძე და ლატავრა სანიკიძე დაამუშავებენ 

ნახური ენების მასალას; ნოდარ არდოტელი – ხუნძურ-ანდიური-დიდოური ენების მასალას; 

ლევან აზმაიფარაშვილი – ლაკურ-დარგუულ ენათა მასალას; რომან ლოლუა – ლეზგიურ ენათა 

მასალას), ხოლო მათ საფუძველზე მოხდება საერთო-ნახურ-დაღესტნური ამოსავალი სისტემის 

რეკონსტრუქცია. ფუძე-ენის ისტორიული სახისა და მისი ევოლუციის გასარკვევად 

განხორციელდება საანალიზო ენობრივ ერთეულთა როგორც ფორმობრივი (მატერიალური), ისე 

ეტიმონური რეკონსტრუქცია. სათანადო ყურადღება დაეთმობა შინაგანი და შედარებითი 

რეკონსტრუქციის ხერხების გამოყენებით აღდგენილი არქეტიპების რელატიური ქრონოლოგიის 

დადგენას. 

2015 წლის განმავლობაში პროექტის მონაწილეებმა დაამუშავეს სახელისა და ზმნის 

მორფოლოგიასთან დაკავშირებული საკითხები. დაიწყო სინტაქსური საკითხების დამუშავება. 
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კავკასიურ-ქართული 

ლექსიკონები  

ლინგვისტური 

კომენტარებით, 

ინდექსითა და 

გრამატიკული 

ნარკვევებით, 

ქართველური 

ენათმეცნიერება, 2015-

2017 წწ. 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 
რ. ლოლუა 

ვ. შენგელია, ნ. 

მაჭავარიანი, ლ. 

აზმაიფარაშვილი, ნ. 

არდოტელი. რ. 

ფარეულიძე, დ. 

კაკაშვილი (დამხმარე) 

gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

პროექტი ითვალისწინებს ექვსი ორენოვანი თარგმინითი ლექსიკონის შექმნას. პროექტით 

დაგეგმილია შემდეგი ლექსიკონების შედგენა: აფხაზურ-ქართული (შემდგენი – ნანა 



მაჭავარიანი), ჩერქეზულ-ქართული (შემდგენი – ვაჟა შენგელია), ინგუშურ-ქართული (შემდგენი 

– როსტომ ფარეულიძე), ხუნძურ-ქართული (შემდგენი – ლევან აზმაიფარაშვილი), ბეჟიტურ-

ქართული (შემდგენი – ნოდარ არდოტელი) და უდიურ-ქართული (შემდგენი – რომან ლოლუა). 

თითოეული ლექსიკონის მოცულობა იქნება არანაკლებ 5000 სიტყვისა. ყველა ლექსიკონს ექნება 

ინდექსი, თითოეულ სიტყვასთან წარმოდგენილი იქნება ლინგვისტური კომენტარები 

(კვალიფიკაციები). ამასთანავე, ლექსიკონებს დაერთვის ონომასტიკური მასალა და მოკლე 

გრამატიკული ნარკვევები. 

2015 წლის განმავლობაში პროექტის მონაწილეებმა მოამზადეს არსებული ლექსიკოლოგიურ-

ლექსიკოგრაფიული ნაშრომთა ბიბლიოგრაფია და ძირითად სამეცნიერო ლიტერატურის 

კრიტიკული ანალიზი. დაიწყო სიტყვანის შედგენა თითოეული ლექსიკონისათვის. 
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svanuri enis 
Coluruli 
metyvelebis 
Taviseburebani 
(fundamentur-
gamoyenebiTi 
gamokvleva 
teqstebiTurT, 
qarTveluri 
enaTmecniereba, 
2015-2018 ww. 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 
გ. გაზდელიანი 

ნ. შავრეშიანი, რ. 

ჭკადუა, ლ. 

გიგლემიანი 

(ლინგვისტ-

ასისტენტი), მ. 

საღლიანი 

(ლინგვისტ-

ასისტენტი), შ. 

შავრეშიანი 

(ლინგვისტ-

ასისტენტი) 

gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

proeqtis mizania lingvisturi qarTvelologiis erT-erTi seriozuli xarve-
zis daZleva, kerZod, svanuri enis dRemde Seuswavleli Coluruli metyvelebis 
enobrivi analizis momcveli iseTi monografiis (fundamentur-gamoyenebiTi gamo-
kvlevis) Seqmna, romelSic SeZlebisdagvarad srulad iqneba warmodgenili foneti-
ka-fonologia, morfologia, morfonologia, leqsikologia, sintaqsi.  

savele pirobebSi Cven mier mopovebuli (rogorc Zveli, aseve axali) 
mravalferovani masala Sedarebuli iqneba rogorc qvemosvanur (laSxur-lentexur), 
aseve zemosvanur (balszemour-balsqvemour) dialeqtur monacemebTan da mxolod 
amis Semdgom iqneba gamotanili saboloo daskvnebi. 

Tanamedrove enaTmecnieruli kvlevis gadaudebel amocanad migvaCnia Seiqmnas 
vrcel da mravalferovan eqstralingvistur Colurul masalaze dafuZnebuli fun-
damenturi gramatika, romelsac darTuli eqneba rogorc Colurul-qarTuli 
teqstebi, ise gaanalizebul Zir-fuZeTa leqsikoni. 

monografia momzaddeba ramdenime nawilad (Sesavali, I _ fonetika-fonologia, 
II _ morfonologia-morfologia, III _ sintaqsi). misi momzadebisas gamoyenebuli iq-
neba aRweriTi, sinqroniuli da diaqroniuli, istoriul-SedarebiTi meTodebi. 

cxadia, naSromSi gaTvaliswinebuli iqneba Coluris xeobidan qvemo qarTlSi 
(gardabnis, TeTri wyarosa da marneulis raionebi) CasaxlebulTa metyvelebis 
nimuSebic, romelTa  aRnusxva moxdeba Tanamedrove teqnikis (video da audioapara-
turis) gamoyenebiT maTi mecnieruli Seswavlis mizniT. ra Tqma unda, 
gaTvaliswinebuli iqneba Colurulis yvela kilokavis (fanagisa, leuSerisa, Teka-
lisa, Wvelierisa, saydrisa, mamisa, ukleSisa, quniSisa, lesierisa, buleSisa, dura-
Sisa, Wvelfisa da tvibisa) monacemebi, vinaidan, rogorc ukve iTqva, Colurul 
kilokavebs Sorisac SeimCneva sxvaoba, rac aucileblad unda gaviTvaliswinoT. 

proeqtiT gaTvaliswinebuli kvleva ganekuTvneba fundamentur-gamoyenebiT 



kvlevaTa kategorias. misi warmatebuli dasrulebis SemTxvevaSi enaTmecnierebs 
xelT eqnebaT maRal mecnierul doneze Sesrulebuli monografia _ „Coluruli 
metyvelebis Taviseburebani“ (daaxloebiT 300-400 gverdis moculobis), romelsac 
daerTveba Cven mier Coluris xeobis soflebSi savele pirobebSi Tanamedrove 
teqnikis (video da audioaparaturis) gamoyenebiT Cawerili (Zveli da axali) 
Coluruli teqstebi Sesabamisi qarTuli TargmanebiT (200-300 gverdis moculobis). 
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ელიზია სვანურ ენაში 

(დუნდამენტურ-

გამოყენებითი 

გამოკვლევა 

სიმფონია-

ლექსიკონითურთ), 

ქართველური 

ენათმეცნიერება, 2015-

2018წწ. 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 
მ. საღლიანი 

ლ. გიგლემიანი, შ. 

შავრეშიანი, ნ. 

შავრეშიანი 

(ლინგვისტ-

ასისტენტი), რ. 

ჭკადუა (ლინგვისტ-

ასისტენტი), გ. 

გაზდელიანი 

(ლინგვისტ-

ასისტენტი) 

gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

proeqtis mizania svanuris erT-erTi ZiriTadi fonetikuri procesis _ eliziis 
analizis momcveli iseTi monografiis (fundamentur-gamoyenebiTi gamokvlevis) Seq-
mna, romelSic srulad iqneba aRwerili da mecnierulad Seswavlili morfemaTa 
zRvarze momxdari yvela fonetikuri cvlileba.  

gamokvlevas _ “elizia svanur enaSi” (daaxloebiT 200-250 gverdis moculobisa) 
daerTveba gaanalizebul formaTa simfonia-leqsikoni (daaxloebiT 500-600 gverdis 
moculobisa), a. SaniZis, m. qaldanisa da z. WumburiZis mier mravali wlis manZilze 
rudunebiT Sekrebili uZvelesi svanuri teqstebis _ "svanuri enis qrestomaTiisa" da 
„svanuri prozauli testebis“ oTxive tomis safuZvelze, rasakvirvelia, 
gamoyenebuli iqneba rogorc svanuri poeziis nimuSebi, aseve Cven mier savele 
pirobebSi mopovebuli masalac.  

proeqts eqneba rogorc Teoriuli, ise praqtikuli Rirebuleba, radgan, erTi 
mxriv, gveqneba maRal mecnierul doneze Sesrulebuli gamokvleva da, meore mxriv, 
a. SaniZis, m. qaldanisa da z. WumburuZis „svanuri enis qrestomaTiisa“ da „svanuri 
prozauli testebis“ oTxive tomis mixedviT Sedgenili „simfonia-leqsikoni“, 
romelSic mTlianad aisaxeba „svanuri enis qrestomaTiasa“ da „svanur prozaul 
teqstebSi“ warmodgenili yvela eliziuri forma saTanado gverdisa da striqonis 
miTiTebiT. Cveni „simfonia-leqsikoni“ faqtobrivad saZiebelic iqneba. TiToeul 
sityvaformas TandarTuli eqneba ilustracia, romelsac eqneba rogorc  
 



II. 1. publikaciebi: 
ა) saqarTveloSi 

monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 
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ირინე ასათიანი წინდებულები ზანურ 

(მეგრულ-ჭანურ) 

ენაში 

თბილისი, თსუ-ის 

გამომცემლობა 

355გვ. 

წინამდებარე ნაშრომის მიზანია ზანური (მეგრულ–ჭანური) წინდებულის ანალიზი. წინდე-

ბული ქართველური ენათმეცნიერების ერთ-ერთი საინტერესო საკითხია. 

წინდებული ზმნას, აგრეთვე, ნაზმნარ სახელს დაერთვის თავში – პირისა და სხვა თავსარ-

თების წინ და აღნიშნავს ზმნით გამოხატული მოძრაობის, მოქმედების მიმართულებას ან ადგილ-

მდებარეობას მიუთითებს. ქართულში წინდებულის ამ ძირითადი ფუნქციისაგან არის განვითა-

რებული შემდეგი ფუნქციები:   1. წინდებული გადმოსცემს სრულ სახეს; 2. აწარმოებს ახალ 

ნაკვთს; 3. არსებითად ცვლის ზმნის ფუძის მნიშვნელობას. 

ყველა ეს ფუნქცია, ზოგიერთი განსხვავებით, ზანურის წინდებულსაც აქვს. მაგრამ ზანური 

ზმნის უღვლილებაში წინდებულის როლი გაცილებით მეტია, ვიდრე ქართული ზმნის წინდებუ-

ლებისა.  

წინდებულთა სისტემა ზანურში მეტად რთულია; მნიშვნელობაც მრავალგვარი აქვს. ზმნის 

მნიშვნელობის სწორად გაგება ზანურში წინდებულთა მნიშვნელობის გაუთვალისწინებლად შე-

უძლებელია. 

ზანურის წინდებულთა შესწავლის შედეგად გათვალისწინებულია, თუ რა ფონეტიკურ 

ცვლილებებს განიცდის წინდებული ზანურში, დადგენილია ყოველი წინდებულის ძირითადი 

სახე, გარკვეულია მისი შედგენილობა და ფუნქციები. 

წინდებულთა ფონეტიკური ცვალებადობის გათვალისწინება მდიდარ მასალას იძლევა, სა-

ერთოდ, ზანურში ხმოვანთა ფონეტიკური ცვლილებების დასახასიათებლად. 

ზანურის წინდებულების შესწავლით შესაძლებელია გამოვლინდეს ენის განვითარების ზო-

გი შინაგანი კანონზომიერება. ამ მხრივ, საყურადღებო ფაქტია: თურქულის გავლენის კვალი რომ 

არ ჩანს ჭანურის წინდებულებში, აგრეთვე, უნიფიკაციის ტენდენცია ჭანურ წინდებულებში, ზა-

ნურის წინდებულთა ფონეტიკური ცვლილებების ხასიათი და სხვა.  

ნაშრომს ერთვის: წინდებულთა და სიტყვა–ფორმათა საძიებელი; რეზიუმე რუსულ და 

ინგლისურ ენებზე. 

# avtori/avtorebi 
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გ.გოგოლაშვილი დედაენის 

თავგადასავალი 

„ციცინათელა“, 

თბილისი, 2015წ. 

48 გვ. 

წიგნში განხილულია იაკობ გოგებაშვილის საანბანე სახელმძღვანელოს „დედაენის“ 

შექმნის ისტორია; წარმოდგენილია ქართული ანბანის სწავლების იაკობ გოგებაშვილისეული 

მეთოდის მთავარი ღირსებანი, მისი მნიშვნელობა ეროვნული სკოლისათვის; განხილულია ის 

პრობლემები, რაც “დედაენის“ დამკვიდრებას შეხვდა ქართულ სკოლაში. 

# avtori/avtorebi monografiis gamocemis adgili, gverdebis 



saTauri gamomcemloba raodenoba 
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გ. გოგოლაშვილი საცნობლად 

თავისადაო 

„მერიდიანი“, 

თბილისი, 2015წ. 

286 გვ. 

წიგნი სამი ნაწილისაგან შედგება. პირველი ნაწილი (ქართული ენის წუთისოფელი) არის 

სამეცნიერო-პოპულარული ნაშრომი ქართული ენის შესახებ, ფაქტობრივ თავგადასავალი 

ქართული ენისა. მეორე ნაწილში წარმოდგენილია ი. გოგებაშვილის უკვდავი „დედაენის“ 

თავგადასავალი, მისი მნიშვნელობა ეროვნული სკოლისათვის; მესამე ნაწილში 

(„მთავარმოღვაწენი“) განხილულია უდიდესი ქართველი მოღვაწეების - ი. ჭავჭავაძის, ა. 

წერეთლის, ი. გოგებაშვილისა და ვაჟა-ფშაველას - ურთიერთდამოკიდებულებანი... წიგნს 

ერთვის ი. გოგებაშვილის ბრძნული გამონათქვამები. 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 
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ტარიელ გურგენიძე მრავლობითი 

რიცხვის წარმოების 

ზოგადი პრინციპეპბი 

(რუსულ ენაზე) 

Общие принципы 

образования 

множественного числа 

თბილისი, თსუ-ის 

გამომცემლობა 

164 გვ. 

       ნაშრომში მოცემულია მცდელობა, პრინციპულად დასაშვები ყველა ვარიანტის 

გათვალისწინებით, აიგოს პირის ნაცვალსახელთა სრული თეორიულ-სიმრავლური სისტემა, 

რომლიდანაც, გარკვეული შეზღუდვების დადებით, გამოიყვანება ნებისმიერი ენის პირის 

ნაცვალსახელთა სისტემა. ზოგადი წესის საფუძველზე დგინდება იერარქიული მიმართება პირის 

ნაცვალსახელთა ამოსავალ ელემენტებს შორის; ასევე, დგინდება იერარქიული მიმართებები 

გრამატიკულ კლასებს შორის. განხილულია გრამატიკულ კლასთა რაოდენობის დადგენის 5 

შესაძლებელი ხერხი; ახლებურად განისაზღვრება „კლასის გახლეჩის“ ცნება; ენობრივი 

სტრუქტურების უნივრესალურ-ტიპოლოგიური ანალიზის შედეგად გამოიყვანება ზოგადი 

რეკურენტული თანაფარდობები. აქვე ავტორი, მის მიერვე შემუშავებული მეთოდების 

გამოყენებით, აღწერს განსხვავებული სტურქტურის მქონე ენების პირის ნაცვალსახელთა 

სისტემებს და აანალიზებს ზმნურ და სახელურ სტურუქტურებს. 
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monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

5 

 

 

ლალი 

იორდანიშვილი 

რაფიელ ერისთავის 

ენა 

თბილისი, თსუ-ის 

გამომცემლობა 

230 გვ. 

ნაშრომში განხილულია რაფიელ ერისთავის ნაწარმოებთა ენისათვის დამახასიათებელი 

ორთოგრაფიული, ფონეტიკური, მორფოლოგიური, სინტაქსური, ლექსიკური თავისებურებები, 

მწერლის სტილისათვის დამახასიათებელი ზოგიერთი საკითხი; წარმოჩენილია რ. ერისთავის 

ღვაწლი ლექსიკონების შედგენის, სხვადასხვა დარგის ქართული ტერმინოლოგიის მოძიებისა და 

კვლევის საქმეში. ნაშრომის ავტორი ემყარება საარქივო მასალასა და მწერლის სიცოცხლეში 

გამოქვეყნებულ მხატვრულ ნაწარმოებებსა თუ ლექსიკოგრაფიულ შრომებს. 

ნაშრომი განკუთვნილია მწერლის ენის, სალიტერატურო ენისა და ქართული სამეცნიერო 

ტერმინოლოგიის ისტორიის მკვლევართათვის, ქართული ენის განვითარების გარკვეული ეტაპის 

შესწავლით დაინტერესებული მკითხველისათვის. 
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ზაალ კიკვიძე სოციოლინგვისტიკუ

რი ნარკვევები 

თბილისი, თსუ-ის 

გამომცემლობა 

226 გვ. 

          წინამდებარე წიგნი წარმოადგენს ათი სოციოლინგვისტიკური ნარკვევისაგან შემდგარ 

კრებულს. ამ ნარკვევების უმრავლესობის ადრინდელი რედაქციები გამოქვეყნებულია 

სამეცნიერო გამოცემებში ან წაკითხულ იქნა მოხსენებად სხვადასხვა კონფერენციასა თუ 

სიმპოზიუმზე. ამჟამად ჩვენ მათ გადამუშავებულ და გავრცობილ ვარიანტებს გთავაზობთ. 

წიგნში შეტანილი ნარკვევები თანამედროვე სოციოლინგვისტიკის აქტუალურ პრობლემებს 

ეხება.  
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ნანა მაჭავარიანი ენათმეცნიერული 

შტუდიები 

თბილისი, თსუ-ის 

გამომცემლობა 

230 გვ. 

კრებულში განხილულია აფხაზური და ქართული ენების მორფოლოგიისა და 

ლექსიკოლოგიის საკითხები, მოცემულია არაერთი აფხაზური თუ ქართული ლექსემის 

ეტიმოლოგიის ცდა. 

სამეცნიერო  ნაშრომები წაკითხულია მოხსენებებად ადგილობრივ თუ საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენციებზე, სიმპოზიუმებსა და კონგრესებზე; გამოქვეყნებულია სხვადასხვა 

პერიოდულ  ენათმეცნიერულ გამოცემაში. სტატიები დალაგებულია ქრონოლოგიის პრინციპით. 

თითოეულ ნაშრომთან მითითებულია, რომელი გამოცემიდან არის ამობეჭდილი ცალეული 

მათგანი.  

წიგნი განკუთვნილია ენათმეცნიერთათვის, სტუდენტებისა და  ენათმეცნიერების საკითხებით 

დაინტერესებულ პირთათვის.                                                                                                                                                          

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

8 

 

 

არნ. ჩიქობავა შრომები, X თბილისი, თსუ-ის 

გამომცემლობა 

587 გვ. 

          ტომში დაბეჭდილია არნ. ჩიქობავას „ენათმეცნიერების შესავალი“ ქართულ და რუსულ 

ენებზე. ქართულად აღნიშნული ნაშრომი გამოვიდა 1952 წელს, რუსულად - ორჯერ -1952-1953 

წლებში. რუსული ვერსია ქართულის თარგმანი კი არ არის, არამედ ახალი რედაქციაა. წიგნს 

ბოლოში ერთვის  რედაქტორის -  აკად. გ. კვარაცხელიას წერილი „სამეცნიერო პროზის 

დიდოსტატი და ბრწყინვალე პედაგოგი“, რომელშიც წარმოჩენილია არნ. ჩიქობავას ნაშრომის 

მნიშვნელობა. 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

9 

 

 

ავტორთა კრებული ქართული ენის 

განმარტებითი 

ლექსიკონი, III 

„მერიდიანი“, 

თბილისი 

1600 გვ. 

          „ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის“ ახალი რედაქციის III ტომი (დონი) 1600 

გვერდს მოიცავს და მასში 20000-მდე ლექსიკური ერთეულია განმარტებული და სათანადოდ 

ილუსტრირებული. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ ლექსიკონის პირვანდელი რედაქცია საფუძვლიანად 



არის განახლებული და გამდიდრებული (მასალის რაოდენობა გაორმაგებულია). ამ ლექსიკონს, 

სამეცნიეროსთან ერთად, აქვს საერთო მოხმარებითი მნიშვნელობა. 

 

 
krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 

 

 

ავტორთა კრებული ეტიმოლოგიური 

ძიებანი, XII 

თბილისი, თსუ-ის 

გამომცემლობა 
113გვ. 

            „ეტიმოლოგიური ძიებანი“ ქართული და სხვა ქართველური ენების ლექსიკის 

ისტორიულ-ეტიმოლოგიური კვლევისადმი მიძღვნილი თემატური კრებულია. კრებული 1987 

წელს დაფუძნდა აკად. ქეთევენ ლომთათიძის ინიციატივით. კრებულში წარმოდგენილია 

გამოკვლევები, რომლებშიც ქართველურ ენათა ლექსიკური მასალის ანალიზისას მოხმობილია 

როგორც მონათესავე, ისე არამონათესავე ენათა სათანადო მასალა.  

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

2 

 

 

ავტორთა კრებული იბერიულ-კავკასიური 

ენათმეცნიერება, XLIII 

თბილისი, თსუ-ის 

გამომცემლობა 
272გვ. 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ძირითადი ორგანოს ამ ტომში წარმოდგენილია ყველა ის 

მთავარი მიმართულება, რომელთა მიხედვითაც წარიმართება ინსტიტუტში სამეცნიერო-

კვლევითი საქმიანობა: ქართველური და კავკასიური ენათმეცნიერება, ენათმეცნიერების 

თეორიული საკითხები, ლექსიკოლოგიური და ტერმინოლოგიური მუშაობა, ქართული 

სალიტერატურო ენის ნორმალიზაციის პრობლემა. ერთი წერილი წარმოადგენს მოგონებას აკად. 

არნ. ჩიქობავას ხელმძღვანელობით „ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის რვატომეულზე“ 

მუშაობის შესახებ. 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

 

3 

 

ავტორთა კრებული ქართველურ ენათა 

სტრუქტურის 

საკითხები, XIII 

თბილისი, თსუ-ის 

გამომცემლობა 

277გვ. 

„ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები“ ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ერთ-ერთი 

ძირითადი ორგანოა, რომელიც გამოიცემა ორ წელიწადში ერთხელ. კრებულში მიმოხილულია 

ქართველურ ენათა გრამატიკის მრავალფეროვანი თემატიკა: მორფოლოგიის, სინტაქსისა თუ 

ლექსიკის საკითხები, მოცემული და გაანალიზებულია ზოგიერთ დიალექტთა ბრუნების ვრცელი 

პარადიგმა. 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

4 

 

ავტორთა კრებული ქართული სიტყვის 

კულტურის 

თბილისი, თსუ-ის 

გამომცემლობა 

148გვ. 



 საკითხები, წიგნი მე-

15 

მეთხუთმეტე წიგნი  (ისევე როგორც წინა წიგნები) მოიცავს წერილებს ქართული 

სალიტერატურო ენის მართლწერის, მორფოლოგია-სინტაქსის, ლექსიკა-სტილისტიკისა 

და ტერმინოლოგიის სხვადასხვა საკითხის შესახებ. ყურადღება გამახვილებულია 

აგრეთვე მწერლის ენასა და სტილზე. 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

5 

 

 

ავტორთა კრებული საენათმეცნიერო 

ძიებანი, XXXVIII 

თბილისი, თსუ-ის 

გამომცემლობა 

262გვ. 

კრებულში დაბეჭდილია მრავალფეროვანი თემატიკის სტატიები: ქართული და 

ქართველური ენების მორფოლოგიის, დიალექტოლოგიის საკითხები, ლექსიკურ 

ერთეულთა განსხვავებანი ქართლურ დიალექტში, ინგლისურ, გერმანულსა და ფრანგულ 

ენებში სემანტიკური, მორფოლოგიური და ფრაზეოლოგიური თავისებურებანი. 

 

 

 

 

 



statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis
/ 

krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenob

a 

1 
 
 

აზმაიფარაშვი

ლი ლევან 

ხუნძური ენის დიალექტური 

ლექსიკის სემანტიკური 

თავისებურებანი,  იბერიულ-

კავკასიური ენათმეცნიერება 

XLIII თბილისი, თსუ-ს 

გამომცემლობა 

9-29 

2 
 
 

არაბული 

ავთანდილ 

ალექსანდრე ყაზბეგის 

„ტანჯვის“ ეთიკა და 

ესთეტიკა 

(შემოვალ..დიდებით), 

ქართული უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

და სამართლის სკოლის 

შრომები 

III თბილისი, 

„ქართული 

უნივერსიტეტი“ 

212-218 

3 
 
 

არაბული 

ავთანდილ 

არნოლდ ჩიქობავას დრო 

სივრცე (შტრიხები დიდი 

მეცნიერის 

ბიოგრაფიისათვის) 

II თბილისი, 

„ქართული 

უნივერსიტეტი“ 

388-407 

4 
 
 

არდოტელი 

ნოდარ 

მეორე გრამატიკული კლასის 

წარმომავლობისათვის 

ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ 

ენებში, იბერიულ-

კავკასიური ენათმეცნიერება 

XLIII თბილისი, თსუ-ს 

გამომცემლობა 

30-40 

5 
 
 

ბერულავა 

სოფიკო 

გამოსაცემად მომზადებული 

ლაზური ტექსტების შესახებ, 

ქართველურ ენათა 

სტრუქტურის საკითხები 

XIII თბილისი, თსუ-ს 

გამომცემლობა 

3-9 

6 
 
 

ბუკია მანანა ქართველურ-აფხაზური 

ენობრივი შეხვედრები 

(კომპოზიტური წარმოების 

სიტყვები), მეშვიდე 

საერთაშორისო 

კონფერენციის “განათლება, 

ეკონომიკა და მდგრადი 

განვითარება” შრომები 

VII გორი 461-163 

7 
 
 

ბუკია მანანა ქართველურ-აფხაზური 

ლინგვოკულტურული 

ურთიერთობის ისტორიიდან 

– X მოქმედების 

აღმნიშვნელი სიტყვები, იკე 

XLIII თბილისი, თსუ-ის 

გამომცემლობა 

41-51 

8 
 
 

ბუკია მანანა დიმიტრი გულია – 

ქართველურ-აფხაზური 

XIII თბილისი, თსუ-ის 

გამომცემლობა 

10-14 



ენობრივი ურთიერთობების 

მკვლევარი, ქართველურ 

ენათა სტრუქტურის 

საკითხები 

9 
 
 

ბუკია მანანა მწყემსური (მესაქონლეობის) 

ლექსიკა მეგრულ 

ფიტონიმიაში, ქართველური 

ონომასტიკა 

VII თბილისი 59-65 

10 
 
 

ბუკია მანანა მეგრულის შესწავლის 

სათავეებთან – იოსებ 

ყიფშიძის გამოუქვეყნებელი 

ნაშრომი „მეგრული ენა და 

მისი შესწავლის ისტორია“, 

ფილოლოგიური 

პარალელები 

VII თბილისი 274-279 

11 
 
 

ბუკია მანანა მწყემსური ლექსიკა მეგრულ 

ონომასტიკონში, სამეცნიერო 

კრებული ახალციხე – 2015 

 ახალციხე  

12 
 
 

ბურჭულაძე 

თეა 

ერთი ტიპის შესიტყვებათა 

გავრცელების ტენდენცია 

მასმედიის ენაში, 

საქართველოს საპატრიარქოს 

წმიდა ანდრია 

პირველწოდებულის 

სახელობის ქართული 

უნივერსიტეტი, 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

და სამართლის ფაკულტეტის 

შრომები 

II თბილისითბილისი

, „ქართული 

უნივერსიტეტი“,  

138-141 

13 
 
 

ბურჭულაძე 

თეა 

რთული შედგენილობის 

მსაზღვრელ-საზღვრულის 

ფორმაწარმოებისათვის, 

საქართველოს საპატრიარქოს 

წმიდა ანდრია 

პირველწოდებულის 

სახელობის ქართული 

უნივერსიტეტი, 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

და სამართლის ფაკულტეტის 

შრომები 

III თბილისი, 

„ქართული 

უნივერსიტეტი“ 

222-225 

14 
 
 

ბურჭულაძე 

თეა 

სინტაგმის გამოყოფისათვის 

რთულ ქვეწყობილ 

წინადადებაში, იბერიულ-

კავკასიური ენათმეცნიერება 

XLIII თბილისი, თსუ-ის 

გამომცემლობა 

52-60 

15 
 

ბურჭულაძე 

თეა 

ერთი სახის  წინადადებათა 

აგებულების თაობაზე 

XIII თბილისი, თსუ-ის 

გამომცემლობა 

15-19 



 ქართულში, ქართველურ 

ენათა სტრუქტურის 

საკითხები 

16 
 
 

ბურჭულაძე 

თეა 

ერთი ტიპის რთულ 

სიტყვათა 

დაწერილობისათვის, 

ქართული სიტყვის 

კულტურის საკითხები 

XV თბილისი, თსუ-ის 

გამომცემლობა 

9-16 

17 
 
 

გაზდელიანი 

გულიკო 

ხმოვნის სიგრძე სვანური 

ენის ბალსზემოურ 

დიალექტში ბოლოხმოვნიან 

და თავკიდურხმოვნიან 

სიტყვათა შეხვედრის დროს, 

იბერიულ-კავკასიური 

ენათმეცნიერება 

XLIII თბილისი, თსუ-ის 

გამომცემლობა 

61-65 

18 
 
 

გაზდელიანი 

გულიკო 

ვითარებითი ბრუნვის ზოგი 

საკითხი სვანურში, 

ქართველურ ენათა 

სტრუქტურის საკითხები 

XIII თბილისი, თსუ-ის 

გამომცემლობა 

20-29 

19 
 
 

გაზდელიანი 

გულიკო 

არასარიტუალო პური-ს 

(დი რ) ნაირსახეობა და 

მასთან დაკავშირებული 

ლექსიკის ანალიზი 

სვანურში, ეტიმოლოგიური 

ძიებანი 

XII თბილისი, თსუ-ის 

გამომცემლობა 

3-12 

20 
 
 

გვანცელაძე 

გვანცა 

ქართულ კანონიკურ 

ანთროპონიმთაგან 

მომდინარე მეორეული 

პირთა სახელები ქართულ 

გვარსახელებში ისტორიულ 

იურიდიულ დოკუმენტთა 

მიხედვით. - სოხუმის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

შრომები, ჰუმანიტარულ და 

სოციალურ-პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა სერია 

XIII თბილისი 12-20 

21 
 
 

გვანცელაძე 

გვანცა 

მიკროტოპონიმთა ერთი 

ტიპი ზესტაფონისა და 

ტყიბულის სამუზეუმო 

მასალებში - სოხუმის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ქართველური 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის სამეცნიერო 

შრომების კრებული 

„ფილოლოგიური 

8 თბილისი  



პარალელები“ 

22 
 
 

გვანცელაძე 

გვანცა 

კვლავ ჰიდრონიმ ”კოდორის“ 

ეტიმოლოგიისათვის - 

კრებული „ქართველური 

ონიმასტიკა“ 

7 თბილისი 66-83 

23 
 
 

გიგლემიანი 

ლელა, 

მითაგვარია 

კობა 

ზოონიზმების შემცველი 

ფრაზეოლოგიზმები 

მეგრულში, ქართველურ 

ენათა სტრუქტურის 

საკითხები 

XIII თბილისი, თსუ-ს 

გამომცემლობა 

74-77 

24 
 
 

გიგლემიანი 

ლელა 

ვითარებითი ბრუნვის 

ფორმით ნაწარმოები  

ზმნისართი სვანურში, 

იბერიულ-კავკასიური 

ენათმეცნიერება 

XLIII თბილისი, თსუ-ს 

გამომცემლობა 

66-70 

25 
 
 

გიგლემიანი 

ლელა, ლელა 

მირცხულავა 

თანამედროვე ლიტერატურა, 

მასმედია და მისი 

ლექსიკური თავისებურება,  

სოხუმის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის შრომები 

ჰუმანიტარულ და 

სოციალურ-პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა სერია 

XII-XIII   თბილისი, სოხუმის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

132-138 

26 
 
 

გიგლემიანი 

ლელა, მერი 

საღლიანი 

ელიზიის შესწავლის 
თანამედროვე მდგომარეობა 
სვანურში, საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენციის 

შრომები `ენა და კულტურა" 

III ქუთაისი 305-309 

27 
 
 

გოგოლაშვილი 

გიორგი 

აკაკი და ვაჟა: ჟურნალი  

ჩვენი  უნივერსიტეტი 

1(27) გორი  

28 
 
 

გოგოლაშვილი 

გიორგი 

დავით კლდიაშვილი და 

ქართული ენა: ჟურნალი 

სამი საუნჯე 

1(15) თბილისი  

29 
 
 

გოგოლაშვილი 

გიორგი, 

ყანდაშვილი 

ხათუნა 

მრავალგზისობის გამოხატვა 

კახურში: საქართვეოს 

საპატრიარქოს წმ. ანდრია 

პირველწოდებულის სახ. 

ქართული უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა და 

სამართლის ფაკულტეტის 

შრომები 

III თბილისი, 

„ქართული 

უნივერსიტეტი“ 

219-221 

30 
 
 

გოგოლაშვილი 

გიორგი 

-ავ და -ამ თემისნიშნიან 

ზმნათა ზოგი თავისებურება 

ქართული ენის 

XLIII თბილისი, თსუ-ს 

გამომცემლობა 

71-79 



დიალექტებში (თემის 

ნიშანთა მონაცვლეობა), 

იბერიულ-კავკასიური 

ენათმეცნიერება 

31 
 
 

ვაშაკიძე თამარ მუხრან მაჭავარიანი-„მზეს 

ალბათ ჩემთან მგზავრობა 

უნდა“(წელიწადის დრონი), 

იბერიულ-კავკასიური 

ენათმეცნიერება 

XLIII თბილისი, თსუ-ს 

გამომცემლობა 

81-87 

32 
 
 

ვაშაკიძე თამარ დანართიან და უდანართო 

სათაურ -სახელწოდებათა 

მართლწერისათვის,ქართულ

ი სიტყვის კულტურის 

საკითხები 

XV თბილისი, თსუ-ს 

გამომცემლობა 

16-27 

33 
 
 

კვარაცხელია 

გუჩაK 

სამეცნიერო პროზის 

დიდოსტატი და ბრწყინვალე 

პედაგოგი,  არნოლდ 

ჩიქობავა - შრომები 

X თბილისი, თსუ-ს 

გამომცემლობა 

 

34 
 
 

კვარაცხელია 

გუჩა 

ვაჟური პოეტური დისკურსი 

(გოგი ჩარკვიანის პოეზია),   

„გ. ჩარკვიანი, ლექსები“ 

 თბილისი  

35 
 
 

ლაბარტყავა 

მაკა 

ერთი  ტიპის  კომპოზიტთა 

დაწერილობისათვის 

თანამედროვე ქართულში , 

იბერიულ-კავკასიური 

ენათმეცნიერება 

XLIII თბილისი, თსუ-ს 

გამომცემლობა 

88-90 

36 
 
 

ლაბარტყავა 

მაკა 

ანა კალანდაძე -

„ცა“,ქართული სიტყვის 

კულტურის საკითხები 

XV თბილისი, თსუ-ს 

გამომცემლობა 

32-38 

37 
 
 

ლაბარტყავა 

მაკა 

ერთი სახის კომპოზიტთა(თუ 

ტერმინთა) 

დაწერილობისათვის 

თანამედროვე 

ქართულში,ქართული 

სიტყვის კულტურის 

საკითხები 

XV თბილისი, თსუ-ს 

გამომცემლობა 

28-31 

38 
 
 

ლოლაძე ნანა მდებარეობისა და არსებობის 

ზმნათა მიმართებისათვის 

ქართველურ ენებში, იაკობ 

გოგებაშვილისადმი 

მიძღვნილი  საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენციის 

კრებული 

II გორი  

39 
 
 

ლოლაძე ნანა მოძრაობის ზმნები 

ქართულში, თბილისის ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის 

IX თბილისი  



სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის ელექტრონუ-

ლი სამეცნიერო ჟურნალი 

„სპეკალი“ 

40 
 
 

ლულუა რომან კლასის გრამატიკული 

კატეგორიის ისტორიისათვის 

ლეზგიურ ენებში, 

„იბერიულ-კავკასიური 

ენათმეცნიერება“ 

XLIII თბილისი, თსუ-ს 

გამომცემლობა 

91-104 

41 
 
 

ლულუა რომან კავკასიის ალბანური ენის 

ლექსიკა ლეზგიურ ენათა 

ისტორიულ-შედარებით 

გრამატიკაში, 

„ჰუმანიტარული კვლევები, 

წელიწდეული 2013 

 თბილისი 62-85 

42 
 
 

ლულუა რომან უდიური ენის 

ფონოლოგიური სისტემის 

თავისებურებანი. II. 

კონსონანტიზმი, ჟურნალი 

„კავკასიოლოგიური ძიებანი“ 

VII თბილისი იბეჭდება 

43 
 
 

ლომთაძე 

თამარ 

კასტილიურის 

სტანდარტიზაციისათვის, 

„იბერიულ-კავკასიური 

ენათმეცნიერება“ 

XLIII თბილისი, თსუ-ს 

გამომცემლობა 

105-115 

44 
 
 

ლომთაძე 

თამარ 

სოციოლინგვისტური 

სიტუაცია ბასკეთის ქვეყნის 

ავტონომიურ თემში, 

ქუთაისის საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენციის 

შრომები  „ენა და კულტურა“ 

III თბილისი 206-212 

45 
 
 

ლომთაძე 

თამარ 

ქართველ-ებრაელთა 

დიალექტი თუ ყოფილი 

ლინგვისტური კონტინუუმის 

განაპირა კუნძულაკი, იაკობ 

გოგებაშვილისადმი 

მიძღვნილი გორის მე-2 

საერთაშორისო 

კონფერენციის კრებული 

II გორი 44-48 

46 
 

ლორთქიფანიძ

ე ლიანა 

ვექტორული სივრცის 

მოდელი და ქართულენოვანი 

ტექსტების დამუშავება. 

საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის არჩილ 

ელიაშვილის მართვის 

სისტემების ინსტიტუტის 

19 თბილისი  



შრომათა კრებული 

47 
 
 

ლორთქიფანიძ

ე ლიანა 

ლექსიკური ფუნქციების 

წვლილი განმარტებით-

კომბინატორულ ლექსიკონში. 

საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის არჩილ 

ელიაშვილის მართვის 

სისტემების ინსტიტუტის 

შრომათა კრებული 

19 თბილისი  

48 
 
 

მარგიანი 

ქეთევან, 

ჩანტლაძე იზა, 

იოსელიანი 

რუსუდან 

„ენგურისა და კოდორის 

ხეობებში ფიქსირებული 

სვანური ტექსტების 

მორფონოლოგიური 

სეგმენტაციის საფუძვლები, 

ქართველურ ენათა 

სტრუქტურის საკითხები 

XIII თბილისი, თსუ-ს 

გამომცემლობა 

225-236 

49 
 

მარგიანი 

ქეთევან 

„ზემოსვანური მორფემული 

ლექსიკონი“ , კრებული 

„ტიპოლოგიური ძიებანი“ 

VII თბილისი 536-545 

50 
 
 

მარგიანი 

ქეთევან 

„თურმეობითებისა და 

ხოლმეობითების 

ურთიერთმიმართებისათვის 

სვანურ გარდამავალ 

ზმნებში“, თსუ, ქართული 

ენის ინსტიტუტის 

სამეცნიერო შრომების 

კრებული 

3 თბილისი, თსუ-ს 

გამომცემლობა 

 

51 
 
 

მარგიანი 

ქეთევან 

„მყოფადსრულის შესახებ 

სვანურში“, ენათმეცნიერების 

საკითხები 

I თბილისი, თსუ-ს 

გამომცემლობა 

 

52 
 
 

მაღრაძე 

ვახტანგ 

-კენ თანდებულის 

უმართებულო გამოყენების 

შესახებ, ქართული სიტყვის 

კულტურის საკითხები 

XV თბილისი, თსუ-ს 

გამომცემლობა 

39-48 

53 
 

მაღრაძე 

ვახტანგ 

-ზე თუ -ში თანდებული? 

ქართული სიტყვის 

კულტურის საკითხები 

XV თბილისი, თსუ-ს 

გამომცემლობა 

49-60 

54 
 
 

მაღრაძე 

ვახტანგ 

ჰიდროაპელატივებით 

ნაწარმოები ოიკონიმები , 

ქართველური ონომასტიკა 

VII თბილისი 15-20 

55 
 
 

მაჭავარიანი 

ნანა 

მადინამიკურებელი 

(გარდაქცევითობის) –ხა 

სუფიქსის 

წარმომავლობისათვის 

აფხაზურში, ტიპოლოგიური 

ძიებანი 

7 თბილისი იბეჭდება 



56 
 
 

მაჭავარიანი 

ნანა 

მედგარის 

ეტიმოლოგიისათვის, 

ეტიმოლოგიური ძიებანი 

XII თბილისი, თსუ-ს 

გამომცემლობა 

იბეჭდება 

57 
 
 

მახარობლიძე 

თამარ 

კვლავ მესამე სერიისა და 

ინვერსიის შესახებ. ქართული 

ენის ინსტიტუტის შრომები 

III თბილისი, თსუ-ს 

გამომცემლობა 

იბეჭდება 

58 
 
 

მახარობლიძე 

თამარ 

ქართული ჟესტური ენის 

დოკუმენტირება, 

ენათმეცნიერების საკითხები 

 თბილისი, თსუ-ს 

გამომცემლობა 

იბეჭდება 

59 
 
 

მახარობლიძე 

თამარ 

ქართული ჟესტური ენის 

ლექსიკის შესახებ, 

„იბერიულ-კავკასიური 

ენათმეცნიერება“ 

XLIII თბილისი, თსუ-ს 

გამომცემლობა 

116-143 

60 
 
 

მახარობლიძე 

თამარ 

ზმნისწინის ტიპოლოგია. 

„კულტურათაშორისი 

დიალოგები“ შრომები, ი. 

გოგებაშვილის სახელობის 

თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

III თელავი 367-375 

61 
 
 

მახარობლიძე 

თამარ 

პოლიპერსონალიზმი ჟესტურ 

ენებში. საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენციის 

„ენა და კულტურა“ შრომები  

III ქუთაისი 231-238 

62 
 
 

მახარობლიძე 

თამარ 

ზე- პრეფიქსის შესახებ 

ქართულში,  ქართველურ 

ენათა სტრუქტურის 

საკითხები  

XIII თბილისი, თსუ-ს 

გამომცემლობა 

 

63 
 
 

მახარობლიძე 

თამარ 

გარდამავალი ზმნის მესამე 

სერიის ფორმათა შესახებ, 

ტიპოლოგიური ძიებანი  

VII თბილისი 299-308 

64 
 
 

მახარობლიძე 

თამარ 

დროის სისტემა ქართულ 

ჟესტურ ენაში. 

ენათმეცნიერების საკითხები. 

ეძღვნება ი. მელიქიშვილის 

ხსოვნას 

 თბილისი, თსუ-ს 

გამომცემლობა 
209-218 

65 
 
 

მითაგვარია 

კობა 

ადამიანის სხეულის ნაწილე-

ბის აღმნიშვნელი სახელების 

შემცველი გვარები სხვადას-

ხვა სისტემის ენებში, იბერი-

ულ-კავკასიური ენათმეცნიე-

რება 

XLIII თბილისი, თსუ-ს 

გამომცემლობა 
144-146 

 

66 
 

მუზაშვილი 

ნათელა 

სინონიმთა საკითხისათვის 

ტექნიკურ ტერმინოლოგიაში, 

ქართული მეტყველების 

კულტურის საკითხები 

 

XIV 

 

თბილისი, თსუ-ს 

გამომცემლობა 

 
61-66 



67 ომიაძე სალომე არნოლდ ჩიქობავას 

სამეცნიერო დისკურსის 

პრაგმატიკული 

თავისებურებანი, იბერიულ-

კავკასიური ენათმეცნიერება 

XLIII თბილისი, თსუ-ს 

გამომცემლობა 
147-151 

68 
 
 

ოსაძე მარინე კორპორატიული თუ 

კორპორაციული, ქართული 

მეტველების კულტურის 

საკითხები 

XIV თბილისი, თსუ-ს 

გამომცემლობა 

67-72 

69 
 
 

საღლიანი 

მერი, გერსამია 

რ., 

მამისეიშვილი 

ნ. 

ფონოსემანტიკური ლექსიკის 

გენდერლინგვისტური 

ასპექტები ქართველურ 

ენებში, კავკასიოლოგიური 

ძიებანი  

V თბილისი, თსუ-ს 

გამომცემლობა 

33-43 

70 
 
 

საღლიანი 

მერი 

სუფიქსაციისათვის სვანურ 

ფონოსემანტიკურ ლექსიკაში,  

იბერიულ-კავკასიური ენათ-

მეცნიერება 

XLIII თბილისი, თსუ-ს 

გამომცემლობა 
158-184 

71 
 
 

საღლიანი 

მერი 

ინტერფიქსური (resp. 

(მაერთხმოვნიანი" და 

მაერთმარცვლიანი") 

რედუპლიკაცია სვანურში, 

კულტურათაშორისი 

კომუნიკაციები 

 თბილისი 14-28 

72 
 
 

საღლიანი 

მერი 

სივრცული 

ლოკალიზაციისათვის 

სვანურში. II. უსულო 

საგნების (resp. ობიექტების) 

სივრცული ლოკალიზაცია, 

ქართველურ ენათა 

სტრუქტურის საკითხები 

XIII თბილისი, თსუ-ს 

გამომცემლობა 

83-116 

73 
 
 

საღლიანი 

მერი 

დროის აღმნიშვნელ 

ლექსიკურ ერთეულთა 

სემანტიკური ანალიზი 

სვანურში, ფილოლოგიური 

პარალელები 

7 თბილისი 250-265 

74 
 
 

საღლიანი 

მერი, 

შავრეშიანი 

ნატო 

ჩოლურული მეტყველების 

შესწავლისათვის, 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენციის `ენა და 

კულტურა" შრომები 

III ქუთაისი 380-384 

75 
 
 

სუხიშვილი 

მურმან 

ქართულ-ზანური *ღუდ ფუძე 

და მასთან დაკავშირებული 

ფორმალურ-სემანტიკური 

საკითხები, ქართველურ 

ენათა სტრუქტურის 

XIII თბილისი, თსუ-ს 

გამომცემლობა 

117-122 



საკითხები 

76 
 
 

სუხიშვილი 

მურმან 

ერგატიული კონსტრუქციის 

პრობლემა იბერიულ 

კავკასიურ ენებში, თსუ-ს 

შრომები 

IX თბილისი, თსუ-ს 

გამომცემლობა 

407-411 

77 
 
 

სუხიშვილი 

მურმან 

სვანური იგინწ ლ (ბქ.) 

,,ირწევა, ქანაობს“ და ე>ი 

ხმოვანთმონაცვლეობის 

საკითხი, ტიპოლოგიური 

ძიებანი 

VII თბილისი  

78 
 
 

ტეტელოშვილ

ი თეა 

არაერთსიტყვიანი 

უდანართო 

სათაურების/სახელწოდებები

ს მართლწერისათვის,  

ქართული სიტყვის 

კულტურის საკითხები 

XV თბილისი, თსუ-ს 

გამომცემლობა 

89-92 

79 
 
 

უთურგაიძე 

თედო 

/ხ=/ (resp./ჰ=/) პრეფიქსი ი= 

პრეფიქსიან პასივებში, 

გელათის მეცნიერებათა 

აკადემიის ჟურნალი 

3-4 ქუთაისი 24-36 

80 
 
 

უთურგაიძე 

თედო 

მორფონოლოგიური 

ვარიაციები ქართულში, 

გელათის მეცნიერებათა 

აკადემიის შრომები 

I თბილისი 83-90 

81 
 
 

ფარეულიძე 

როსტომ 

არსებით სახელთა 

სტრუქტურა ნახურ ენებში, 

იბერიულ-კავკასიური ენათ-

მეცნიერება 

XLIII თბილისი, თსუ-ს 

გამომცემლობა 

185-191 

82 
 
 

ქირია ჭაბუკა კავშირი ზანურში, კრებ. 

ლაზურისა და მეგრულის 

გრამატიკის საკითხები 

III თბილისი 26-41 

83 
 
 

ქირია ჭაბუკა ქცევის კატეგორიის საკითხი 

ზანურში, კრებ. ლაზურისა 

და მეგრულის გრამატიკის 

საკითხები 

III თბილისი 41-57 

84 
 
 

ღლონტი 

დოდო 

ქართველ ყმაწვილთათვის 

თავმდაბლად 

აღსრულებული მსახურება 

(აკაკი ბრეგაძე - 80), 

თბილისის სასულიერო 

აკადემიის გაზეთი „კლიტე 

დავითისი“ 

მაისი-

ივნისი 

თბილისი  

85 
 
 

ღლონტი 

დოდო 

ქართული სიტყვის ქადაგება 

(წერილი მე-5): VI. ქართული 

ანდაზის ქრისტიანული 

სათქმელის რეკონსტრუქცია 

3 თბილისი 5-13 



(1-ლი ნაწილი). სამეცნიერო-

საღვთისმეტყველო ჟურნალი 

„რელიგია“ 

86 
 
 

ყანდაშვილი 

ხათუნა, 

თამაზაშვილი 

ე. 

III სერიის მწკრივთა 

წარმოებისათვის 

,,ჩვენებურების“     

ქართულში, ქართველურ 

ენათა სტრუქტურის 

საკითხები  

XIII თბილისი, თსუ-ს 

გამომცემლობა 

192-196 

87 
 
 

ყანდაშვილი 

ხათუნა 

კახური დიალექტის 

ზოგიერთი მორფოლოგიური 

თავისებურება კახეთის 1812 

წლის  აჯანყების 

დოკუმენტების მიხედვით; 

საენათმეცნიერო ძიებანი 
     

XXVIII თბილისი 192-196 

88 
 
 

შავრეშიანი 

ნატო 

ფრაზეოლოგიზმისა და 

ანდაზის 

ურთიერთმიმართების 

შესახებ სვანურში, თსუ 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის ყოველწლიური 

სამეცნიერო ჟურნალი 

,,ჰუმანიტარული კვლევების 

წელიწდეული“ 

 თბილისი  

89 
 
 

შავრეშიანი 

ნატო 

დანართისათვის სვანურში, 

ფილოლოგიური 

პარალელები 

 თბილისი  

90 
 
 

შავრეშიანი 

ნატო 

რთული თანწყობილი 

წინადადებისთვის 

სვანურში,ქართვეულ ენათა  

სტრუქტურის საკითხები 

XIII თბილისი, თსუ-ს 

გამომცემლობა 

197-209 

91 
 
 

შავრეშიანი 

ნატო, 

შავრეშიანი 

შორენა 

პირობითდამოკიდებულიანი 

წინადადებისათვის 

სვანურში, იბერიულ-კავკასი-

ური ენათმეცნიერება 

XLIII თბილისი, თსუ-ს 

გამომცემლობა 

192-200 

92 
 
 

შენგელია 

ეთერ 

ორი მეგრული სიტყვა (დღა 

„დღე“ და სერი „ღამე“) 

იდიომებში, იბერიულ–

კავკასიური ენათმეცნიერება 

XLIII თბილისი, თსუ-ს 

გამომცემლობა 

201-208 

93 
 
 

შენგელია 

ეთერ 

მეგრული ირიათო || 

ირიართო სიტყვათა 

წარმომავლობისათვის, 

ეტიმოლოგიური ძიებანი 

XII თბილისი, თსუ-ს 

გამომცემლობა 

68-70 

94 
 

შენგელია ვაჟა ადამიანის აღმნიშვნელი 

სიტყვები მეგრულ 

XLIII თბილისი, თსუ-ს 

გამომცემლობა 

209-212 



 იდიომატურ გამოთქმებში, 

იბერიულ–კავკასიური 

ენათმეცნიერება 

95 
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Papers. 

 Kyiv: 

AgrarMediaGroup 

136-139 

8 კიკვიძე ზაალ 

 

 

The English man and the 

Georgian k’aci: An outline 

of (dis)similarities // Il, 

Elle: Entre Je(u),  ed. by 
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მახარობლიძე 
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III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 
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აზმაიფარაშვილი ლევან ხუნძურ-ქართული 

სემანტიკური პარალელები, 

„არნოლდ ჩიქობავას 

საკითხავები,“ XXVI 

თბილისი, 2015წ. 
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აზმაიფარაშვილი ლევან ხუნძური ენის 

ლინგვოკულტუროლოგიურ
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სამეცნიერო სესია 

„კავკასიურ ენათა 

(აფხაზური, ჩეჩნური, 

ხუნძური, უდიური, ოსური) 

პრაქტიკული  

სახელმძღვანელოები 
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თბილისი, 2015წ. 
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ენაში, სამეცნიერო სესია 

„კავკასიურ ენათა 

(აფხაზური, ჩეჩნური, 

ხუნძური, უდიური, ოსური) 

პრაქტიკული  

სახელმძღვანელოები 

უმაღლესი 

სასწავლებლებისათვის“. 

თბილისი, 2015წ. 

 

4 
 

 

აზმაიფარაშვილი ლევან 
 

 

დეტერმინანტი სუფიქსების 

საკითხისათვის ხუნძურ 

ენაში, ენათმეცნიერ-

კავკასიოლოგთა IV 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი,  

იბერიულ-კავკასიურ ენათა 

ფუძისა და ძირის 

სტრუქტურის საკითხები 
 

 

 

თბილისი, 2015წ. 



5 
 

აზმაიფარაშვილი ლევან 

 

 

 

 

 

 

 

ზმნური წარმომავლობის 

ზოგიერთი არსებითი 

სახელის აგებულებისათვის 

ხუნძურ ენაში, 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის 74-ე 

სამეცნიერო სესია 

თბილისი, 2015წ. 

6  

ანფიმიადი დიანა 

დიალექტური კორპუსი, 

როგორც დამხმარე რესურსი 

სასკოლო ჰუმანიტარული 

სწავლებისათვის,  ქართული 

ენა და თანამედროვე 

ტექნოლოგიები - 2015 

თბილისი, 2015წ. 

7 ანფიმიადი დიანა, 

ბარიხაშვილი მაია, ნაპირელი 

ელენე 

მიმღეობის საკითხისათვის 

ქართული დიალექტური 

კორპუსის ინგილოურ 

ლექსიკონში,  არნოლდ 

ჩიქობავას საკითხავები XXVI 

თბილისი, 2015წ. 

 

8 
 
 

არაბული ავთანდილ ტერმინოლოგიური 

პოლიტიკა და კანონი 

სახელმწიფო ენის შესახებ. 

საემცნიერო ტერმინოლოგია, 

III 

თბილისი, 2015წ. 

 

9 
 
 

 

 

არაბული ავთანდილ 
 

 

პირიანობის ცვლის 

ასახვისათვის უღლების 

პარადიგმაში, თსუ 

ქართული ენის სასწავლო-

სამეცნიერო ინსტიტუტი- 

პროფ. ელენე ბაბუნაშვილის 

ხსოვნის საღამო 

თბილისი, 2015წ.   

 

10 
 
 

 

არაბული ავთანდილ 
 
 

შუქ- ლექსემის საკრალური 

შინაარსისათვის 

ხევსურულში, XXXV 

რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიური სესია 

ბათუმი, 2015წ. 

 
 
 

11 

არაბული ავთანდილ 
 

გრიგოლ რობაქიძის 

მსოფლაღქმა და ხევსურეთი, 

გრ. რობაქიძისადმი 

მიძღვნილი სამეცნიერო 

სესია, თელავის ი. 

გოგებაშვილის სახ. 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

თსუ არნ. ჩიქობავას 

სახ.ენათმეცნიერების 

თელავი, 2015წ. 



ინსტიტუტი, ბესარიონ 

ჯორბენაძის საზოგადოება 
 
 
 

12 

 

არაბული ავთანდილ 
 

 

 

 

 

 

სახელმწიფო ენის 

საკანონმდებლო 

უზრუნველყოფის 

საკითხები, თბილისის 

სასულიერო აკადემიისა და 

სემინარიის პროფესორ-

მასწავლებელთა სამეცნიერო 

კონფერენცია 

თბილისი, 2015წ. 

13 
 
 

არაბული ავთანდილ ეროვნული ენა როგორც 

სახელმწიფოებრივი იდეის 

გენერალიზაციის 

ქვაკუთხედი, საერთაშორისო 

ქართველოლოგიური 

კონგრესი I, 

ქართველოლოგიის 

პრობლემები და 

პერსპექტივები 

თბილისი, 2015წ. 

 

14 
 

 

არაბული ავთანდილ 

 

შესატყვისობათა 

დიაქრონიული 

პლასტებისათვის 

ქართველურ ენათა ძირეულ 

ლექსიკაში, ენათმეცნიერ-

კავკასიოლოგთა IV 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი,  

იბერიულ-კავკასიურ ენათა 

ფუძისა და ძირის 

სტრუქტურის საკითხები 
 

 

 

თბილისი, 2015წ. 

15  

არაბული ავთანდილ 

 

გრიგოლ რობაქიძის 

„ლამარას“ ლიტერატურული 

და ენობრივი 

წყაროებისათვის, გორის 

სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი, იაკობ 

გოგებაშვილისადმი 

მიძღვნილი მესამე 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია 

 

გორი, 2015წ. 



16 არდოტელი ნოდარ К вопросу структуры и 

реконструкции глагольных 

основ в аварско-андийско-

дидойских языках. – 
М а т е р и а л ы  IV 

Международного симпозиума 
лингвистов-кавказоведов 
(вопросы структуры основы и 

корня иберийско-кавказских 

языков) 

 

 

თბილისი, 2015წ. 

17 არდოტელი ნოდარ მეორე გრამატიკული კლასის 

წარმომავლობისათვის 

ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ 

ენებში, „არნოლდ ჩიქობავას 

საკითხავები“, XXVI 

თბილისი, 2015წ. 

 

18 
 
 

არდოტელი ნოდარ ხუნძური ენის გრამატიკული 

კლასის კატეგორიის 

სწავლებისათვის, შოთა 

რუსთაველის სამეცნიერო 

ფონდის სამეცნიერო სესია 

(თსუ) 

თბილისი, 2015წ. 

 
 

19 
 

არდოტელი ნოდარ ხუნძურ-ქართული 

ლექსიკონის შედგენის 

ძირითადი პრინციპები, 

შოთა რუსთაველის 

სამეცნიერო ფონდის 

სამეცნიერო სესია (თსუ) 

თბილისი, 2015წ. 

20 
 
 
 

არდოტელი ნოდარ აორისტის წარმოებისა და 

რეკონსტრუქციისათვის 

ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ 

ენებში, არნ. ჩიქობავას 

სახელობის 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის 74-ე 

სამეცნიერო სესია 

თბილისი, 2015წ. 

 

21 
 

ბაკურაძე ლია, ბარიხაშვილი 

მაია 

ქართული ენა 

საზღვარგარეთ – ქართული 

დიალექტები და ლაზური 

თურქეთში, ირანსა და 

აზერბაიჯანში“, ქართული 

ენა და თანამედროვე 

ტექნოლოგიები - 2015 

 

თბილისი, 2015წ. 



22 
 

 

 

ბაკურაძე ლია 

ფერეიდნული მასალის 

ბეჭდური წყაროების 

დიალექტური 

კორპუსისათვის 

მომზადების პრინციპები, 

„არნ. ჩიქობავას 

საკითხავები“, XXVI 

 

 

თბილისი, 2015წ. 

23 ბაკურაძე ლია, ბერიძე მარინე „დიალექტური კუნძულის“ 

ლინგვოკულტურული 

სივრცის მოდელირება და 

პრეზენტაცია ქდკ–ში 

(ფერეიდნული დიალექტი), 

– ქართული ენა და 

თანამედროვე 

ტექნოლოგიები - 2015 

თბილისი, 2015წ. 

 

24 
ბარიხაშვილი მაია, 

პაპიაშვილი რუსუდან 

 

ქდკ-ს ინგილოური 

ლექსიკონის მიმართება 

ლექსიკოგრაფიულ 

წყაროებთან, ქართული ენა 

და თანამედროვე 

ტექნოლოგიები - 2015 

თბილისი 

 

თბილისი, 2015წ. 

 

25 
ბერიძე მარინე მორფოლოგიური ანალიზის 

ტესტირების 

პრობლემისათვის ქართულ 

დიალექტური კორპუსში, 

„არნ. ჩიქობავას 

საკითხავები“, XXVI 

თბილისი, 2015წ. 

 
 

26 
 

ბერიძე მარინე 

 

 

 

 

 

 

 
 

ავტომატური და 

ნახევრადავტომატური 

მორფოლოგიური 

ანოტირების 

პრინციპებისათვის ქართულ 

დიალექტურ კორპუსში, 

„არნ. ჩიქობავას 

საკითხავები“, XXVI 

თბილისი, 2015წ. 

27 ბერიძე მარინე, ც. 

კვანტალიანი, მ. 

კიკონიშვილი, ნ. სურმავა 

ქდკ–ს ავტომატური 

ანოტირების შედეგების 

ანალიზი (იმერული, 

აჭარული, კახური 

დიალექტების მასალის 

მიხედვით), ქართული ენა 

და თანამედროვე 

ტექნოლოგიები - 2015 

თბილისი, 2015წ. 

28 ბერულავა სოფიკო თვალისა და გამოხედვის ბათუმი, 2015წ. 



 
 
 

გამომხატველი ლექსიკა 

მეგრულში, XXXV რესპ. 

დიალექტოლოგიური 

სამეცნიერო სესია 

29 
 
 
 

ბუკია მანანა მწყემსური ლექსიკა 

მეგრულ-ლაზურ 

ფიტონიმიაში,VII 

რესპუბლიკური სამეცნიერო 

სესია ონომასტიკაში 

თბილისი, 2015წ. 

30 
 
 

ბუკია მანანა ქართველურ–აფხაზური 

ტოპონიმები, 

რესპუბლიკური სამეცნიერო 

კონფერენცია ონომასტიკაში 

„ახალციხე – 2015“ 

ახალციხე, 2015წ. 

 

31 
 
 

ბუკია მანანა მეგრულის შესწავლის 

სათავეებთან _ ი. ყიფშიძის 

გამოუქვეყნებელი ნაშრომი 

„მეგრული ენა და მისი 

შესწავლის ისტორია“, 

არნოლდ ჩიქობავას 

საკითხავები, XXVI 
 

თბილისი, 2015წ. 

 

32 
 
 

ბუკია მანანა ქართულიდან ნასესხები 

რამდენიმე სიტყვისათვის 

მეგრულში, XXXV 

რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიური სესია 

ბათუმი, 2015წ. 

 
 

33 
 

ბუკია მანანა 

 

 

 

 

 

სამურზაყანოს 

ტოპონიმიიდან, არნ. 

ჩიქობავას ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის 74-ე 

სამეცნიერო სესია 

თბილისი, 2015წ. 

34 ბუკია მანანა 

 

 

 

 

 

 

სახელთა წარმოქმნისათვის 

ზანურში, ენათმეცნიერ-

კავკასიოლოგთა IV 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი,  

იბერიულ-კავკასიურ ენათა 

ფუძისა და ძირის 

სტრუქტურის საკითხები 

თბილისი, 2015წ. 

35 ბუკია მანანა ქართველურ–ჩერქეზული 

ენობრივი შეხვედრები, 

.საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია ჯიქების 

(ზიხების) ეთნიკური 

კუთვნილების პრობლემა და 

თბილისი, 2015წ. 



ჯიქეთი საქართველოს 

ისტორიაში 

36  

ბურჭულაძე თეა 

რთული შედგენილობის 

მსაზღვრელ-საზღვრულის 

მართლწერისათვის, 

არნ.ჩიქობავას საკითხავები, 

XXVI, 

თბილისი, 2015წ. 

37 ბურჭულაძე თეა, ავთ. 

არაბული, თ. ვაშაკიძე 

აბრევიატურათა 

ფორმაწარმოების საკითხები, 

არნ. ჩიქობავას საკითხავები, 

XXVI 

თბილისი, 2015წ. 

38  

ბურჭულაძე თეა 

სტილისტიკური 

დარღვევების ახალი 

ტენდენციისათვის 

დოკუმენტების ენაში, იაკობ 

გოგებაშვილისადმი 

მიძღვნილი საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია 

გორი, 2015წ. 

39  

ბურჭულაძე თეა 

 

 

 

ელიფსური სახის  რთული 

ქვეწყობილი წინადადება, 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის 74-ე 

სამეცნიერო სესია 

თბილისი, 2015წ. 

40 ბურჭულაძე თეა 

 

 

 

 

 

 

დანიშნულება-

აბსტრაქტულობის 

გამოხატვისათვის 

თანამედროვე ქართულში, 

ენათმეცნიერ-

კავკასიოლოგთა IV 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი 

თბილისი, 2015წ. 

41 ბურჭულაძე თეა სტილისტიკური 

დარღვევების ახალი 

ტენდენციისათვის 

დოკუმენტების ენაში, იაკობ 

გოგებაშვილისადმი 

მიძღვნილი საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია 

გორი, 2015წ. 

42 გაზდელიანი გულიკო ბოლოხმოვნიანი სახელის 

ფუძისა და ნათესაობითი 

ბრუნვის ნიშნის 

ურთიერთობისათვის 

სვანურში, ენათმეცნიერ-

კავკასიოლოგთა IV 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი 

თბილისი, 2015წ. 



43 
 
 

გაზდელიანი გულიკო 

 

 

 
 

სვანური  ლიქ რეში და წორ 

ტერმინთა 

განმარტებისათვის, არნ. 

ჩიქობავას საკითხავები, 

მასალები XXVI 

თბილისი, 2015წ. 

44 გვანცელაძე გვანცა კვლავ ჰიდრონიმ ”კოდორის“ 

ეტიმოლოგიისათვის - VII 

რესპუბლიკური სამეცნიერო 

სესია ონომასტიკაში, ივ. 

ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

ქართული ენის 

ინსტიტუტთან არსებული 

ქართველური ონომასტიკის 

სამეცნიერო-კვლევითი 

ცენტრი 

თბილისი, 2015წ. 

45 გვანცელაძე გვანცა ენობრივი პოლიტიკა 

ამჟამინდელ აფხაზეთში - 

სოხუმის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

აკადემიური პერსონალისა 

და სტუდენტთა სამეცნიერო 

კონფერენცია 

 

თბილისი, 2015წ. 

46 გვანცელაძე გვანცა 

 

 

 

 

 

აფხაზეთის ზოგიერთი 

ტოპონიმი შუა საუკუნეთა 

ევროპულ რუკებზე. - 

რესპუბლიკური სამეცნიერო 

კონფერენცია ონომასტიკაში 

„ახალციხე - 2015“ 

ახალციხე, 2015წ. 

47  

გვანცელაძე გვანცა, 

გვანცელაძე თეიმურაზ 

ძირითადი 

სოციოლინგვისტური 

პროცესები ამჟამინდელ 

აფხაზეთში. - ილიას 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

საერთაშორისო კონფერენცია 

ენა და ტერიტორია 

თბილისი, 2015წ. 

48 გვანცელაძე გვანცა აფხაზეთის გუმისთა-ფსოუს 

ზონის ტოპონიმები შუა 

საუკუნეთა ევროპულ 

პორტოლანებზე. - ქუთაისის 

ილია ჭავჭავაძის სახელობის 

საჯარო ბიბლიოთეკა, VII 

ქუთაისი, 2015წ. 



საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია 

49 
 
 

გიგლემიანი ლელა ვითარებითი ბრუნვის 

ნიშნით გაფორმებული 

ზმნისართი სვანურში, არნ. 

ჩიქობვას საკითხავები XXVI 

თბილისი, 2015წ. 

50 
 

გიგლემიანი ლელა მიცემითი ბრუნვის ნიშნით 

გაფორმებული ზმნისართი 

სვანურში, ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის 74-ე 

სამეცნიერო სესია 

თბილისი, 2015წ. 

51 
 

გიგლემიანი ლელა, საღლიანი 

მერი 

 

 

 
 

სვანურ ელიზიურ სიტყვათა 

სიმფონია-ლექსიკონის 

შედგენის პრინციპები, XXXV 

რესპუბლიკური 

დილექტოლოგიური 

სამეცნიერო სესია 

ბათუმი, 2015წ. 

52 გიგლემიანი ლელა, საღლიანი 

მერი 

 

ელიზიის შესწავლის 

თანამედროვე  მდგომარეობა 

სვანურშ, III საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია 

,,ენა და კულტურა“ 

თბილისი, 2015წ. 

53 
 
 
 

გოგოლაშვილი გიორგი ინიანი ვნებითის ფორმათა 

მორფოლოგიური ანალიზის 

საკითხისათვის,ვ. 

თოფურიასადმი მიძღვნილი 

კონფერენცია, თსუ 

თბილისი, 2015წ. 

54 
 
 
 

გოგოლაშვილი გიორგი ავ და ამ თემისნიშნიან 

ზმნათა უწყვეტლის 

პარადიგმის 

ტრანფორმაციისათვის, აკაკი 

შანიძისადმი მიძღვნილი 

კონფერენცია, თსუ 

თბილისი, 2015წ. 

55 
 
 
 

გოგოლაშვილი გიორგი ავ და ამ თემისნიშნიან 

ზმნათა ზოგი 

თავისებურება 

დიალექტებში, არნ. ჩიქობვას 

საკითხავები XXVI 

თბილისი, 2015წ. 

56 
 
 
 

გოგოლაშვილი გიორგი გ. რობაქიძე მ. 

ჯავახიშვილის 

`ჩანაწერებში, გრ. 

რობაქიძისადმი მიძღვნილი 

კონფერენცია, ი. 

გოგებაშვილის სახ. თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

თელავი, 2015წ. 

57 გოგოლაშვილი გიორგი იაკობ გოგებაშვილი _ გორი, 2015წ. 



 
 
 

პოლემიკის დიდოსტატი, ი. 

გოგებაშვილისადმი 

მიძღვნილი კონფერენცია, 

გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

58 
 
 
 

გოგოლაშვილი გიორგი აკაკი კახეთში, ი. 

გოგებაშვილის სახ. თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

თელავი, 2015წ. 

59 
 
 
 
 
 

გოგოლაშვილი გიორგი ილია ჭავჭავაძე აკაკი 

წერეთლის კახეთში 

მოგზაურობის კონტექსტში, 

ი. გოგებაშვილის სახ. 

თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

თელავი, 2015წ. 

60 
 
 
 

გოგოლაშვილი გიორგი ძველი ქართული ენის –ავ/-

ამ თემისნიშნიან ზმნათა 

უწყვეტლის პარადიგმის 

ვარიაციები თანამედროვე 

დიალექტებში, XXXV 

რესპუბლიკური 

დილექტოლოგიური 

სამეცნიერო სესია 

ბათუმი, 2015წ. 

61 
 
 
 

გოგოლაშვილი გიორგი აკაკი _ პოლემიკის 

დიდოსტატი, აკისადმი 

მიძღვნილი სამეცნიერო 

კონფერენცია, აკაკი 

წერეთლის სახ. ქუთაისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ქუთაისი, 2015წ. 

62 
 

გოგოლაშვილი გიორგი იაკობ გოგებაშვილი და 

ქართული ენა, თსუ 

თბილისი, 2015წ. 

63 

 

გოგოლაშვილი გიორგი 

 

ზმნის გვარის 

ფორმაწარმოების 

ისტორიული 

ცვლილებისათვის 

ქართულში, საერთაშორისო 

ქართველოლოგიური 

კონგრესი 

თბილისი, 2015წ. 

64 გოგოლაშვილი გიორგი 

 

რატომ ჰქვია პლატონ 

სამანიშვილს პლატონ 

სამანიშვილი, 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

თელავი, 2015წ. 



კონფერენცია 

კულტურათშორისი 

დიალოგები, III 

65 
 

გოგოლაშვილი გიორგი 

 

დავით კლდიაშვილი _ 

ქართული ენა შვენებით 

სავსეა, საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია 

ენა და კულტურა, II 
 

 

ქუთაისი, 2015წ. 

66 
 

გურგენიძე ტარიელ აფიქსაციათა სახეები - არნ. 

ჩიქობავას საკითხავები  

XXVI 

თბილისი, 2015წ. 

67 
 
 
 

დათეშიძე ნ., ოსაძე მ., 

მუზაშვილი ნ. 

ტექნიკურ ტერმინოლოგიის 

ახალი რედაქციის საკითხები 

კონფერენცია „სამეცნიერო 

ტერმინოლოგია“, III 

თბილისი, 2015წ. 

68 
 
 
 

ვაშაკიძე თამარ საინფორმაციო მედიაენა-

როგორც პოლიტიკური 

მანიპულირების მეთოდი, 

არნ. ჩიქობავას საკითხავები  

XXVI 

თბილისი, 2015წ. 

69 
 
 
 

ვაშაკიძე თამარ,ლ. ვაშაკიძე, მ. 

ლაბარტყავა, ნ. ჯორბენაძე 

 

 

 
 

სასკოლო ორთოგრაფიულ-

სტილისტიკური 

ლექსიკონების 

ელექტრონული 

ვერსიისათვის, კონფერენცია 

„სამეცნიერო 

ტერმინოლოგია“, III 

თბილისი, 2015წ. 

70 ვაშაკიძე თამარ სახელის ფუძის კუმშვად-

უკუმშველი ვარიანტების 

დისტრიბუციისათვის 

თანამედროვე 

ქართულში,ენათმეცნიერ-

კავკასიოლოგთაIV 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი 

თბილისი, 2015წ. 

71 ვაშაკიძე თამარ ქართული სალიტერატურო 

ენის ნორმალიზაციის 

პრობლემები-მემკვიდრეობა 

დღევანდელი ამოცანები, 

საერთაშორისო 

ქართველოლოგიური 

კონგრესი 

თბილისი, 2015წ. 

72  

თეთრაძე მაკა 

ლეზგიური ენის 

ფონოლოგიური სისტემის 

რაოდენობრივი და 

თვისობრივი კვლევისათვის, 

თბილისი, 2015წ. 



არნ. ჩიქობავას საკითხავები, 

XXVI 

73 თეთრაძე მაკა 

 

 

 

 

შვედეთის ენობრივი 

პოლიტიკა და 

ტერმინოლოგია, 

„სამეცნიერო 

ტერმინოლოგია“, III 

თბილისი, 2015წ. 

74 თეთრაძე მაკა, თ. ბოლქვაძე, ნ. 

აბესაძე 

 

 

 

ნიკო მარის სახლ-მუზეუმი 

დღეს, საერთაშორისო 

კონფერენციისა 

“იდეოლოგია და 

ლინგვისტური იდეები 

თბილისი, 2015წ. 

75 თეთრაძე მაკა მეორეული 

თანხმოვანკომპლექსების 

მორფონოლოგიისათვის 

ლეზგიური ენის ზმნურ 

ფუძეებში, გვ. 24-26. 

ენათმეცნიერ-

კავკასიოლოგთა მე-4 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი 

თბილისი, 2015წ. 

76 კაკაშვილი დიანა 

 

სუფიქსი წოვათუშურში, 

არნოლდ ჩიქობავას 

საკითხავები, XXVI. 

თბილისი, 2015წ. 

77 კაკაშვილი დიანა 

 

 

თავთან, გულთან და პირთან 

დაკავშირებული 

ფრაზეოლოგიზმები და 

იდიომატური გამოთქმები 

ქიზიყურში, რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიური 

სამეცნიერო სესია, XXXV 

ბათუმი, 2015წ. 

78 კაკაშვილი დიანა 

 

 

 

 

 

 

ზოგი კომპოზიტის 

წარმოებისათვის 

წოვათუშურში, 

არნ.ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის 74-ე 

სამეცნიერო სესია 

თბილისი, 2015წ. 

79 კაკაშვილი დიანა კომპოზიტთა 

წარმოებისათვის 

წოვათუშურში“; 

ენათმეცნიერ- 

კავკასიოლოგთა IV 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი 

თბილისი, 2015წ. 

80 კელაურაძე ლევან 

 

 

mesame subieqturi piris 
/-n/ niSnis genezisisaTvis 

megrul-lazurSi, 

თბილისი, 2015წ. 



 

 

arnold Ciqobavas 
sakiTxavebi, XXVI 

 

81 

 

კელაურაძე ლევან 

 

 

 

 

saerToqarTveluri 
brunebis sistemis 
rekonstruqciisaTvis 
(Ciqobavas saxelobis 
enaTmecnierebis 
institutis 74-e 
samecniero sesia 

 

თბილისი, 2015წ. 

82 კელაურაძე ლევან О генезисе “беспризнаковых 

пассивов“ и аблаутных 

глаголов в общекартвельском“ 

(enaTmecnier-
kavkasiologTa IV 
saerTaSoriso simpoziumi 

თბილისი, 2015წ. 

 

83 
 

კვანტალიანი ციცინო 

 

 

მორფოლოგიური ანალიზის 

ტესტირების 

პრობლემისათვის ქართულ 

დიალექტური კორპუსში, 

არნ. ჩიქობავას საკითხავები, 

XXVI 

 

თბილისი, 2015წ. 

84 
 
 
 

კვარაცხელია გუჩა არქეტიპის ცნებისათვის, 

არნოლდ ჩიქობავას 

საკითხავები XXVI 

თბილისი, 2015წ. 

85 
 
 
 

კვარაცხელია გუჩა ნიკო მარი და ქართველური 

ენათმეცნიერება, 

საქართველოს მეცნიერებათა 

ეროვნული აკადემია, 

საიუბილეო სხდომა 

მიძღვნილი ნიკო მარის 

დაბადებიდან 150 

წლისთავისადმი 

თბილისი, 2015წ. 

86 
 
 
 

კვარაცხელია გუჩა 

 

 

 

 

 
 

ზოგიერთი ტერმინის 

ვარიანტული წარმოდგენა 

სამეცნიერო დისკურსში, არნ. 

ჩიქობავას სახ. 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის 74-ე 

სამეცნიერო სესია 

თბილისი, 2015წ. 

87 კვარაცხელია გუჩა სიტყვის ძირი და შიდა 

ფორმა, ენათმეცნიერ-

კავკასიოლოგთა IV 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი 

– იბერიულ-კავკასიურ ენათა 

ფუძისა და ძირის 

თბილისი, 2015წ. 



სტრუქტურის საკითხები 

88 კვარაცხელია გუჩა სემიოტიკის ორი 

ფუნდამენტური პროექტის 

შესახებ, I საერთაშორისო 

ქართველოლოგიური 

კონგრესი – 

ქართველოლოგიის 

პრობლემები და 

პერსპექტივები 

თბილისი, 2015წ. 

89 
 
 
 

ლაბარტყავა მაკა ერთი ტიპის კომპოზიტთა 

დაწერილობისათვის  

თანამედროვე ქართულში 

არნ.ჩიქობავას საკითხავები 

XXVI 

თბილისი, 2015წ. 

90 
 
 
 

ლაბარტყავა მაკა 

 

 

 

 
 

„მზეი ცხრათვალა“-ანა 

კალანდაძის შემოქმედებაში, 

არნ.ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის 74-ე სამეცნიერო 

სესია 

თბილისი, 2015წ. 

91 ლაბარტყავა მაკა მყოფადი დროის მიმღეობათა 

საწარმოებელი ფუძისათვის 

თანამედროვე 

ქართულში,ენათმეცნიერ-

კავკასიოლოგთა IV 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი 

თბილისი, 2015წ. 

92 
 
 

ლოლაძე ნანა 

 

 

 

 

 

 

კონცეპტი დრო 

რომანტიკოსთა 

შემოქმედებაში, არნ. 

ჩიქობავას სახ. 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის სამეცნიერო 

კონფერენცია, 74-ე სესია 

თბილისი, 2015წ. 

93 ლოლაძე ნანა, ქ. 

დათუკიშვილი, მ. 

ზაკალაშვილი 

ქართული ენის ელექტრონუ-

ლი ლექსიკონის შედგენის 

პრინციპებისათვის, 

საერთაშორისო კონფერენცია 

– ენა და თანამედროვე 

ტექნოლოგიები 

თბილისის, 2015წ. 

94 

 
 

ლოლუა რომან ბრუნების სიტემისათვის 

საერთოლეზგიურში, 

არნოლდ ჩიქობავას 

საკითხვავები, XXVI 

თბილისი, 2015წ. 

95 ლოლუა რომან პირის აღნიშვნის სისტემის 

თავისებურებანი უდიურ 

ენაში, შოთა რუსთაველის 

თბილისი, 2015წ. 



ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდი, საგრანტო პროექტის 

„კავკასიურ ენათა (აფხაზური, 

ჩეჩნური, ხუნძური, უდიური, 

ოსური) პრაქტიკული 

სახელმძღვანელოები 

უმაღლესი 

სასწავლებლებისათვის (30/10) 

ფარგლებში წაკითხული 

სამეცნიერო მოხსენება 

96 

 

 

ლოლუა რომან უდიური ენის 

ფონოლოგიური სისტემის 

თავისებურებანი, შოთა 

რუსთაველის ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი, 

საგრანტო პროექტის 

„კავკასიურ ენათა (აფხაზური, 

ჩეჩნური, ხუნძური, უდიური, 

ოსური) პრაქტიკული 

სახელმძღვანელოები 

უმაღლესი 

სასწავლებლებისათვის (30/10) 

ფარგლებში წაკითხული 

სამეცნიერო მოხსენება 

თბილისი, 2015წ. 

97 ლოლუა რომან 

 

 

 

 

 

 

ნაზმნარ სახელთა ისტორიის 

ზოგიერთი საკითხისათვის 

ნახურ-დაღესტნურ ენებში, 

„არნოლდ ჩიქობავას 

სახელობის ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის 74-ე სამეცნიერო 

სესია 

თბილისი, 2015წ. 

98 ლოლუა რომან ზმნური ძირების 

მონოკონსონანტიზმისათვის 

უდიურ ენაში, ენათმეცნიერ-

კავკასიოლოგთა IV 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი 

„იბერიულ-კავკასიურ ენათა 

ფუძისა და ძირის 

სტრუქტურის საკითხები“ 

თბილისი, 2015წ. 

99 ლოლუა რომან კავკასიის ალბანური ენის 

ადგილისათვის იბერიულ-

კავკასიურ ენათა შორის, 

საერთაშორისო 

ქართველოლოგიური 

კონგრესი „ქართველოლოგიის 

პრობლემები და 

თბილისი, 2015წ. 



პერსპექტივები“ 

100 ლომთაძე თამარ ესპანეთის ენობრივი 

პოლიტიკა და 

ტერმინოლოგიური 

საკითხები, მესამე სამეცნიერო 

ტერმინოლოგიური 

კონფერენცია 

 

თბილისი, 2015წ. 

101 

 

 

ლომთაძე თამარ ენობრივი სიტუაცია 

თანამედროვე ესპანეთში, 

არნოლდ ჩიქობავას 

საკითხვავები, XXVI 

თბილისი, 2015წ. 

102 ლომთაძე თამარ 

 

 

 

 

 

ქართველ ებრაელთა 

მეტყველების სოციალური 

ასპექტები, 35-ე 

რესპუბრიკური 

დიალექტოლოგიური 

კონფერენცია 

ბათუმი, 2015წ. 

103 ლომთაძე თამარ ებრაული ძირების 

ადაპტაციისათვის 

ქართულში, ენათმეცნიერ-

კავკასიოლოგთა მე-4 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი 

თბილისი, 2015წ. 

104 ლომთაძე თამარ სოციოლინგვისტური 

სიტუაცია ბასკეთის ქვეყნის 

ავტონომიურ თემში, 

ქუთაისის მე-3 საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია „ენა 

და კულტურა“ 

ქუთაისი, 2015წ. 

105 ლომთაძე თამარ, რეუვენ 

ენოხი 

ებრაიზმები ქუთაისელ 

ებრაელთა მეტყველებაში, 

იაკობ გოგებაშვილისადმი 

მიძღვნილი მესამე 

საერთაშორისო კონფერენცია 

გორი, 2015წ. 

106 ლორთქიფანიძე ლიანა 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქართული კორპუსის 

სინტაქსური ტეგერი,  ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის მეორე 

საფაკულტეტო სამეცნიერო 

კონფერენცია ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებებში 

თბილისი, 2015წ. 

107 ლორთქიფანიძე ლიანა ქართული ლიტერატურული 

კორპუსის სინტაქსური 

ანოტირება, მეთერთმეტე 

თბილისი, 2015წ. 



საერთაშორისო სიმპოზიუმი 

„ენა, ლოგიკა, გამოთვლები“  

(ILLC) 

108  

ლორთქიფანიძე ლიანა 

 

WordNet თესაურუსის 

ტექნოლოგიის სტანდარტები, 

აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის 

დაბადების 85-ე 

წლისთავისადმი მიძღვნილი 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია «საინფორმაციო 

და კომპიუტერული 

ტექნოლოგიები, 

მოდელირება, მართვა» 

თბილისი, 2015წ. 

109 ლორთქიფანიძე ლიანა ქართული ენის 

კომპიუტერული მოდელები, 

ქართული ენა და 

თანამედროვე ტექნოლოგიები 

- 2015 თბილისი 

თბილისი, 2015წ. 

110 ლორთქიფანიძე ლიანა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ტექსტური ინფორმაციის 

დამუშავების ვექტორული 

სივრცის მოდელის 

ალგორითმიზაცია.  

აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის 

დაბადების 85-ე 

წლისთავისადმი მიძღვნილი 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია «საინფორმაციო 

და კომპიუტერული 

ტექნოლოგიები, 

მოდელირება, მართვა» 

თბილისი, 2015წ. 

111 ლორთქიფანიძე ლიანა ქართული დიალექტური 

კორპუსის მორფოლოგიური 

ანოტირების 

კონცეფციისათვის, თსუ 

არნოლდ ჩიქობავას 

სახელობის ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის საერთაშორისო 

კონფერენცია ენა და 

თანამედროვე ტექნოლოგიები 

_ 2015 

თბილისი, 2015წ. 

112 ლორთქიფანიძე ლიანა 

 

 

 

 

 

ავტომატური და 

ნახევრადავტომატური 

მორფოლოგიური 

ანოტირების პრინციპისათვის 

ქართულ დიალექტურ 

კორპუსში.,„არნოლდ 

თბილისი, 2015წ. 



 ჩიქობავას საკითხავები XXVI” 

113 მარგიანი ქეთევან პარონომაზიის სპეციფიკა 

სვანურ ენაში, XXXV 

რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიური 

სამეცნიერო სესია 

ბათუმი, 2015წ. 

114 მარგიანი ქეთევან ქართულ-მეგრულ-ლაზურ-

სვანურ-ინგლისურ 

ლექსიკონში ქართველური 

ენების მონაცემთა 

სისტემატიზაციის 

თეორიული 

საფუძვლებისათვის“, ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარული ფაკულტეტის 

IX სამეცნიერო კონფერენცია 

თბილისი, 2015წ. 

115 

 

მარგიანი ქეთევან პროექტის „ზემოსვანური 

(ენგურისა და კოდორის 

ხეობათა) ტექსტების 

მორფონოლოგიური 

სეგმენტაცია (გამოკვლევა და 

სიმფონია-ლექსიკონი 

ქართულ-ინგლისური 

ვერსიითურთ)“ ასპექტები“, 

არნოლდ ჩიქობავას 

სახელობის ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის 74-ე სამეცნიერო 

სესია 

თბილისი, 2015წ. 

116 

 

მარგიანი ქეთევან 

 

 

 

 

 

 

 

 

პროექტის „ზემოსვანური 

(ენგურისა და კოდორის 

ხეობათა) ტექსტების 

მორფონოლოგიური 

სეგმენტაცია (გამოკვლევა და 

სიმფონია-ლექსიკონი 

ქართულ-ინგლისური 

ვერსიითურთ)“ _  

პრეზენტაცია 

თბილისი, 2015წ. 

117 მარგიანი ქეთევან შიდფუძიანიზმნებისვანურენა

ში, ენათმეცნიერ-

კავკასიოლოგთა IV 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი 

თბილისი, 2015წ. 

118 მარგიანი ქეთევან ქართულ-მეგრულ-ლაზურ-

სვანურ-ინგლისურ 

ლექსიკონი და ქართველურ 

თბილისი, 2015წ. 



ენათა ლექსიკოლოგია-

ლექსიკოგრაფიის შესწავლის 

საკითხები; საერთაშორისო 

ქართველოლოგიური 

კონგრესი I 

119 მარგიანი ქეთევან სვანური ზმნის პირველი 

თურმეობითის (resp. 

შედეგობითის) 

სტრუქტურულ სემანტიკური 

ანალიზი, ვარლამ თოფურიას 

საიუბილეო სამეცნიერო 

სხდომა, თსუ 

თბილისი, 2015წ. 

120 მაღრაძე ვახტანგ 

 

 

 

საერთაშორისო  სიტყვები თუ 

ენის გაღარიბება, III 

სამეცნიერო კონფერენცია 

ტერმინოლოგიაში 

თბილისი, 2015წ. 

121 მაღრაძე ვახტანგ -ზე თანდებულის 

უმართებულო გამოყენების 

შესახებ, ენათმეცნიერ-

კავკასიოლოგთა IV 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი 

თბილისი, 2015წ. 

122 

 

 

მაჭავარიანი ნანა „მედგარის“ 

ეტიმოლოგიისათვის, 

სამეცნიერო კონფერენცია 

„არნოლდ ჩიქობავას 

საკითხვავები”, XXVI 

თბილისი, 2015წ. 

123 

 

 

მაჭავარიანი ნანა დიმიტრი გულია და 

აფხაზური ენის შესწავლის 

საკითხები, დ. გულიას 120 

წლისთავისადმი მიძღვნილი 

კონფერენცია, საქართველოს 

მეცნიერებათა ეროვნული  

აკადემია 

თბილისი, 2015წ. 

124 

 

 

მაჭავარიანი ნანა გარდამავლობის 

სწავლებასთან 

დაკავშირებული პრობლემები 

აფხაზურში, „არნოლდ 

ჩიქობავას საკითხვავები”, 

XXVI 

თბილისი, 2015წ. 

125 მაჭავარიანი ნანა აფხაზური ენის პრაქტიკული 

სახელმძღვანელოს პირველი 

ნაწილის სტრუქტურა, 

„არნოლდ ჩიქობავას 

საკითხვავები”, XXVI 

თბილისი, 2015წ. 

126 

 

მაჭავარიანი ნანა სინდიოფალას 

ეტიმოლოგიისათვის, თსუ მე-

თბილისი, 2015წ. 



 9 საფაკულტეტო სამეცნიერო 

კონფერენცია მიძღვნილი 

აკადემიკოს გიორგი ჩიტაიას  

დაბადებიდან 125 

წლისთავისადმი 

127 მაჭავარიანი ნანა /ჭ ბგერათფარდობისათვის 

აფხაზურსა და ქართულში,  

არნ. ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის 74-ე სამეცნიერო 

სესია 

თბილისი, 2015წ. 

128 

 

 

მაჭავარიანი ნანა 

 

 

 

 

ლექსემა „ვასაკას“ 

წარმომავლობისათვის, XXXV 

რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიური 

სამეცნიერი სესია 

ბათუმი, 2015წ. 

129 მაჭავარიანი ნანა 
„სინტაქსური ბლოკი“  

აფხაზური ენის ფუძეთა ერთ-

ერთი მახასიათებელი 

(აფხაზური ენის ფლორისა და 

ფაუნის ლექსიკის 

მაგალითზე), ენათმეცნიერ-

კავკასიოლოგთა მეოთხე 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი 

თბილისი, 2015წ. 

130 მაჭავარიანი ნანა ლექსემა „ლეშხის“ 

ეტიმოლოგია, საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია 

“ჯიქების ეთნიკური 

კუთვნილების პრობლემა და 

ჯიქეთი საქართველოს 

ისტორიაში” 

(ეძღვნება პროფესორ გიორგი 

როგავას 110 წლის იუბილეს) 

თბილისი, 2015წ. 

131 მახარობლიძე თამარ 

 

 

შორისდებულის შესახებ 

ქართულში.  არნოლდ 

ჩიქობავას საკითხავები,  XXVI 

თბილისი, 2015წ. 

132 მახარობლიძე თამარ ქართული ჟესტური ენის 

ლექსიკა და ინოვაციური 

ტექნოლოგიები. ევროპის 

ლექსიკოგრაფიული 

ასოციაციის (EURALEX) მე-17 

საერთაშორისო კონგრესი, 

თსუ 

თბილისი, 2015წ. 

133 მახარობლიძე თამარ აგრამატიზმი ქართულში. 

(თეორიული მსჯელობა)  

თბილისი, 2015წ. 



საერთაშორისო კონფერენცია 

„ენისა და მეტყველების 

თერაპია: თანამედროვე 

მიდგომები და პერსპექტივები 

საქართველოში“ ილიას 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

134 მახარობლიძე თამარ ქართული ჟესტური ენის 

დოკუმენტირება. 

საერთაშორისო კონფერენცია 

„თანამედროვე 

ტექნოლოგიები“ (მასალები) 

გოეთეს სახელობის 

ფრანკფურტის 

უნივერსიტეტი, არნოლდ 

ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი, ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

თბილისი, 2015წ. 

135 მახარობლიძე თამარ ზმნისწინის ტიპოლოგია. 

მესამე საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია 

,,კულტურათაშორისი 

დიალოგები“ 

თელავი, 2015წ. 

136 მახარობლიძე თამარ პოლიპერსონალიზმი ჟესტურ 

ენებში. III  საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია „ენა 

და კულტურა“ 

ქუთაისი, 2015წ. 

137 

 

მითაგვარია კობა 

 

 

 

ზოგი ნასესხები საკუთარი სა-

ხელის შესახებ მეგრულში. 

არნ. ჩიქობავას საკითხავები, 

XXVI 

თბილისი, 2015წ. 

138 მითაგვარია კობა რედუპლიკაციის საკითხისა-

თვის ადიღეურ სახელებში. 

ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა 

IV  საერთაშორისო სიმპოზი-

უმი, იბერიულ-კავკასიურ 

ენათა ფუძისა და ძირის 

სტრუქტურის საკითხები 

თბილისი, 2015წ. 

139 

 

 

მითაგვარია კობა, ეთერ 

შენგელია, ნ, ფონიავა 

ანგარიში ლაზეთში მივლინე-

ბის შესახებ, არნ. ჩიქობავას 

საკითხავები, XXVI 

თბილისი, 2015წ. 

140 

 

 

მითაგვარია კობა, ეთერ 

შენგელია 

ბუნების მოვლენების აღმნიშ-

ვნელი სახელები მეგრულ 

იდიომებში, XXXV რესპუბ-

ბათუმი, 2015წ. 



ლიკური დიალექტოლოგიუ-

რი სამეცნიერო სესია 

141 

 

მითაგვარია კობა, ეთერ 

შენგელია, ნ, ფონიავა 

ლაზეთსა და სამეგრელოში 

მივლინების შედეგები 

თბილისი, 2015წ. 

142 ომიაძე სალომე მსაზღვრელიან კომპოზიტთა 

ნაირგვარი დაწერილობის 

შესახებ,  თსუ-ის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტისა და არნ. 

ჩიქობავას სახ. 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის საჯარო სხდომა 

(მიძღვნილი აკად. ვარლამ 

თოფურიას ხსოვნისადმი) 

 

143 ომიაძე სალომე „გრამატიკა – აკაკი შანიძე“ – 

ასოციაციური წყვილი 

ქართულ 

ლინგვოკულტურაში, თსუ-ის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის ქართული ენის 

სასწავლო-სამეცნიერო 

ინსტიტუტის საჯარო სხდომა 

(მიძღვნილი აკად. აკ. შანიძის 

დაბადების 128-ე 

წლისთავისადმი) 

თბილისი, 2015წ. 

144 ომიაძე სალომე არნოლდ ჩიქობავას 

სამეცნიერო დისკურსის 

პრაგმატიკული 

თავისებურებანი, არნოლდ 

ჩიქობავას საკითხავები XXVI 

თბილისი, 2015წ. 

145 ომიაძე სალომე გრამატიკალიზაციის 

თანმხლები სემანტიკური და 

მორფოსინტაქსური 

თავისებურებანი, თსუ-ის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის IX სამეცნიერო 

საფაკულტეტო კონფერენცია 

(მიძღვნილი აკადემიკოს 

გიორგი ჩიტაიას 

დაბადებიდან 125 

წლისთავისადმი) 

თბილისი, 2015წ. 

146 ომიაძე სალომე ორმაგი კოდირების 

შემთხვევების შესახებ 

დაწყებითი კლასების 

სახელმძღვანელოებში, ივ. 

ჯავახიშვილის სახ. თბილისის 

თბილისი, 2015წ. 



სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

იაკობ გოგებაშვილისადმი 

მიძღვნილი სამეცნიერო 

კონფერენცია 

147 

 

ომიაძე სალომე სტრატეგიულ-ენობრივი 

შეცდომები დაწყებითი 

კლასების 

სახელმძღვანელოებში, თსუ 

არნ. ჩიქობავას სახ. 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი, კონფერენცია 

„სამეცნიერო ტერმინოლოგია 

III“ 

თბილისი, 2015წ. 

148 ომიაძე სალომე 

 

 

 

 

 

 

 

მოქმედებითი ბრუნვის 

სემანტიკურ-პრაგმატიკული 

თავისებურებანი 

თანამედროვე ქართულში, 

არნ. ჩიქობავას სახ. 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის 74-ე სამეცნიერო 

სესია 

თბილისი, 2015წ. 

149 ომიაძე სალომე აკაკი წერეთელი 

მოსაფრთხილებელი 

ლექსიკისა და უმართებულო 

ფორმების შესახებ, ივ. 

ჯავახიშვილის სახ. თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია  –  აკაკი 

წერეთელი და მისი ეპოქა 

(მიძღვნილი აკაკი წერეთლის 

დაბადებიდან 175 და 

გარდაცვალებიდან 100 წლის 

იუბილესადმი) 

თბილისი, 2015წ. 

150 ომიაძე სალომე ძირი – გრამატიკულად 

დაუშლელი ლექსიკური 

აბსტრაქცია, ენათმეცნიერ-

კავკასიოლოგთა IV 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი – 

იბერიულ-კავკასიურ ენათა 

ფუძისა და ძირის 

სტრუქტურის საკითხები 

თბილისი, 2015წ. 

151 ომიაძე სალომე ქართველური 

ლინგვოკულტუროლოგიის 

ამოცანები, I საერთაშორისო 

ქართველოლოგიური 

თბილისი, 2015წ. 



კონგრესი – 

ქართველოლოგიის 

პრობლემები და 

პერსპექტივები, საქართველოს 

მეცნიერებათა ეროვნული 

აკადემია, ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

საქართველოს საპატრიარქო 

152 რამიშვილი რუსუდან 

 

 

 

 

ფერეიდნული დიალექტის 

ზოგიერთი საკითხისათვის, 

XXXV რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიური 

სამეცნიერო სესია 

ბათუმი, 2015წ. 

153 რამიშვილი რუსუდან ირანიზმების 

შესწავლისათვის ქართული 

ენის ფერეიდნულ 

დიალექტში, ენათმეცნიერ-

კავკასიოლოგთა IV 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი 

თბილისი, 2015წ. 

154 რობაქიძე მერაბ „სკნელ“ სიტყვის სემანტიკისა 

და ეტიმოლოგიისათვის 

ქართულში. არნოლდ 

ჩიქობავას საკითხავები XXVI, 

თბილისი, 2015წ. 

155 სანიკიძე ლატავრა 

 

მიმღეობა ნახურ ენებში, არნ. 

ჩიქობავას სახ. 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის 74-ე სამეცნიერო 

სესია 

 

თბილისი, 2015წ. 

156 საღლიანი მერი, გიგლემიანი 

ლელა 

სვანურ ელიზიურ სიტყვათა 
სიმფონია-ლექსიკონის 
შედგენის პრინციპები, XXXV 
რესპუბლიკური 
დიალექტოლოგიური 
სამეცნიერო სესია 

ბათუმი, 2015წ. 

157 საღლიანი მერი, შავრეშიანი 

ნატო 

უსრული წინადადებისათვის 
სვანურში XXXV 
რესპუბლიკური 
დიალექტოლოგიური 
სამეცნიერო სესია 

ბათუმი, 2015წ. 

158 საღლიანი მერი მოძრაობა-გადაადგილების 
აღმნიშვნელი ზმნების 
სემანტიკური 
გააზრებისათვის სვანურში, 
XXXV რესპუბლიკური 
დიალექტოლოგიური 

ბათუმი, 2015წ. 



სამეცნიერო სესი 

159 საღლიანი მერი ინტეფიქსური 

რედუპლიკაციისათვის 

სვანურში, არნ. ჩიქობავას 

საკითხავები, XXVI 

თბილისი, 2015წ. 

160 

 

საღლიანი მერი, შავრეშიანი 

ნატო 

 

 

 

 

 

სვანური (ხმოვნითი და 

თანხმოვნითი) ბგერწერითი 

ლექსიკის სემანტიკური 

კლასიფიკაცია, 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის 74-ე სამეცნიერო 

სესია 

თბილისი, 2015წ. 

161 საღლიანი მერი, შავრეშიანი 

ნატო 

სუფიქსური წარმოება სვანურ 
ფონოსემანტიკურ ლექსიკაში 
(თანაავტორი ნ. შავრეშიანი), 
ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა 
IV საერთაშორისო 
სიმპოზიუმი 

თბილისი, 2015წ. 

162 საღლიანი მერი, გერსამია 

რუსუდან 

ბგერწერითი 
რედუპლიკაციის 
ინტეფიქსური მოდელი 
ქართველურ ენებში 
(თანაავტორი რ. გერსამია), 
საერთაშორისო 
ქართველოლოგიური 
კონგრესი I 

თბილისი, 2015წ. 

163 საღლიანი მერი, შავრეშიანი 

ნატო 

 

ჩოლურული მეტყველების 
შესწავლისათვის 
(თანაავტორი ნ. შავრეშიანი), 
საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენცია `ენა და 
კულტურა", III 

თბილისი, 2015წ. 

164 სურმავა ნარგიზა პროექტი: ქართული ენა 

საზღვარგარეთ – ქართული 

დიალექტები და ლაზური 

თურქეთში, ირანსა და 

აზერბაიჯანში“, ქართული ენა 

და თანამედროვე 

ტექნოლოგიები - 2015 

თბილისი, 2015წ. 

165 სურმავა ნარგიზა მორფოლოგიური ანალიზის 

ტესტირების 

პრობლემისათვის ქართულ 

დიალექტურ კორპუსში, არნ. 

ჩიქობავას საკითხავები, XXVI, 

თბილისი, 2015წ. 



166 სურმავა ნარგიზა 

 

 

 

 

 

 

და ნაწილაკის შესახებ 

(აჭარულისა და თურქეთის 

ქართული კილო-თქმების 

მიხედვით), არნ.ჩიქობავას 

სახელობის ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის  74-ე 

სამეცნიერო სესია 

თბილისი, 2015წ. 

167 სურმავა ნარგიზა 

 

ზოგიერთი ნაწილაკის 

სემანტიკურ-ფუნქციური 

დახასიათებისათვის 

ქართულში (აჭარულისა და 

თურქეთის ქართველთა 

მეტყველების მონაცემთა 

მიხედვით) _ ენათმეცნიერ-

კავკასიოლოგთა IV 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი 

თბილისი, 2015წ. 

168 სუხიშვილი მურმან მე - არა -მე 

დაპირისპირებისათვის 

ქართულში. არნ. ჩიქობავას 

საკითხავები XXVI 

თბილისი, 2015წ. 

169 სუხიშვილი მურმან 

 

 

 

 

 

 

ერგატიულ ენათა 

მახასიათებლის მოშლის 

ტენდენცია ქართულში,. არნ. 

ჩიქობავას სახ. 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის 74-ე სამეცნიერო 

სესია 

თბილისი, 2015წ. 

170 სუხიშვილი მურმან 

 

გვარის მიხედვით 

გაუდიფერენცირებული 

ფუძეებისათვის ქართველურ 

ენებში, ენათმეცნიერ-

კავკასიოლოგთა IV 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი 

თბილისი, 2015წ. 

171 ტეტელოშვილი თეა არაერთსიტყვიანი უდანართო 

სათაურების/სახელწოდებების 

მართლწერის გამო, არნ. 

ჩიქობავას საკითხავები, XXVI 

თბილისი, 2015წ. 

172 ტეტელოშვილი თეა 

 

 

 

 

 

 

ერთი ტიპის სტილისტიკური 

ხარვეზისათვის (მო)ხდება 

ზმნის მაგალითზე, არნ. 

ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის 74-ე სამეცნიერო 

სესია 

თბილისი, 2015წ. 

173 ტეტელოშვილი თეა 

 

ადიექტიური ტრანსპოზიცია 

ქონების სახელთა 

თბილისი, 2015წ. 



მაწარმოებლებით, 

ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა 

IV საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი 

174 უთურგაიძე თედო 

 

ირიბი ობიექტის რიცხვი, არნ. 

ჩიქობავას საკითხავები XXVI 

თბილისი, 2015წ. 

175 უთურგაიძე თედო, მ. ახობაძე, 

ლ. ბეჟანიშვილი და ვ. 

უთურგაიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

აქტიურ ზმნათა ფორმების 

წარმომქმნელი მოდელი 

მთარგმნელი სისტემისათვის, 

ი. ფრანგიშვილის  დაბადების 

85 წლისთავისადმი 

მიძღვნილი საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია 

,,საინფორმაციო და 

კომპიუტერული 

ტექნოლოგიები, 

მოდელირება, მართვა“ 

თბილისი, 2015წ. 

176 უთურგაიძე თედო 

 

ძირისა და ფუძის 

მიმართებისათვის, 

ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა  

IV საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი 

თბილისი, 2015წ. 

177 ფარეულიძე როსტომ არსებით სახელთა 

შედარებითი ანალიზის 

საკითხები ნახურ ენებში, არნ. 

ჩიქობავას საკიხავები, XXVI 

თბილისი, 2015წ. 

178 ფარეულიძე როსტომ 

 

 

 

 

 

 

 

ვითარებითი ზედსართავი 

სახელები და ვითარებითი 

ზმნისართები ჩეჩნურ ენაში. 

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნ. 

ფაკულტეტის 

კავკასიოლოგიის 

ინსტიტუტი. სამეცნიერო 

სესია 

თბილისი, 2015წ. 

179 ფარეულიძე როსტომ ოცეულების აღმნიშვნელი 

ორფუძიანი რიცხვითი 

სახელები ნახურ ენებში, 

ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა 

IV საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი. იბერიულ-

კავკასიურ ენათა ფუძისა და 

ძირის სტრუქტურის 

საკითხები 

თბილისი, 2015წ. 



180 ფარეულიძე როსტომ 

 

 

 

 

ნაზმნარი სახელები ნახურ 

ენებში, არნოლდ ჩიქობავას 

სახელობის ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის 74-ე სამეცნიერო 

სესია 

თბილისი, 2015წ. 

181 ფონიავა ნათია საყოფაცხოვრებო ლექსიკის 

ასახვისათვის ლაზურ 

იდიომებში, I, არნ. ჩიქობავას 

საკიხავები, XXVI 

თბილისი, 2015წ. 

182 ფონიავა ნათია 

 

 

 

 

 

რწმენა–წარმოდგენების 

ამსახველი ლექსიკისათვის 

ლაზურ იდიომებში, 35–ე 

რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიური 

სამეცნიერო სესია 

თბილისი, 2015წ. 

183 ფონიავა ნათია 

 

ბგერათშეერთების წესები და 

აფხაზურ–აბაზურ ძირ–

ფუძეთა სტრუქტურა, 

ენათმეცნიერ–

კავკასიოლოგთა IV 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი 

თბილისი, 2015წ. 

184 ქაროსანიძე ლია თანამედროვე ქართული 

სამეცნიერო ტერმინოლოგია  

და 

სახელმძღვანელოები,კონფერე

ნცია „სამეცნიერო 

ტერმინოლოგია“, III 

 

თბილისი, 2015წ. 

185 ქირია ჭაბუკა, ეზუგბაია 

ლალი, ჩუხუა მერაბ 

„ჭანურის გრამატიკული 

ანალიზიდან“ „ლაზურ-

მეგრულის გრამატიკამდე“ 

(ლაზურისა და მეგრულის 

ურთიერთმიმართების 

ისტორიისთვის), გიორგი 

ახვლედიანის სახ. 

ენათმეცნიერების ისტორიის 

საზოგადოება, თსუ, 

იდეოლოგია და 

ლინგვისტური იდეები 

თბილისი, 2015წ. 

186 ღლონტი დოდო ზოგ-ის ლექსიკურ-

სემანტიკური ბუდისათვის 

(ქართ. საზოგადოება), 

არნოლდ ჩიქობავას 

საკითხავები XXVI 

თბილისი, 2015წ. 

187 ღლონტი დოდო საღვთისმეტყველო ლექსიკა 

ქართულ დიალექტებში. 1. 

ბათუმი, 2015წ. 



ხევს. ხთის იასაული 

„ანგელოზი“. XXXV 

რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიური 

სამეცნიერო სესია 

188 

 

ღლონტი დოდო გრამატიკული ტერმინების 

სწავლებისათვის, 

სახელმძღვანელოები,კონფერე

ნცია „სამეცნიერო 

ტერმინოლოგია“, III 

თბილისი, 2015წ. 

189 ღლონტი დოდო 

 

 

 

 

 

 

ქართული ანდაზის 

ქრისტიანული სათქმელის 

რეკონსტრუქციისათვის, 

მოხსენება, თბილისის 

სასულიერო აკადემიისა და 

სემინარიის კონფერენცია. 

თბილისი, 2015წ. 

190 ღლონტი დოდო 

 

ქართ. ცოდ- მორფემის 

მორფო-სემანტიკური 

განვითარებისათვის (ცოდნა 

და ცოდვა). ენათმეცნიერ-

კავკასიოლოგთა IV  

საერთაშორისო სიმპოზიუმი 

თბილისი, 2015წ. 

191 ყანდაშვილი ხათუნა მსაზღვერლ-საზღვრულის 

გამოხატვა კახეთის 1812 წლის 

აჯანყების დოკუმენტების 

მიხედვით, არნოლდ 

ჩიქობავას საკითხავები XXVI 

თბილისი, 2015წ. 

192 ყანდაშვილი ხათუნა აკაკი წერეთლის ბოლო 

მოგზაურობა კახეთში; 

თელავის იაკობ 

გოგებაშვილის სახელობის  

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ქუთაისი, 2015წ. 

193 ყანდაშვილი ხათუნა კახური დიალექტის 

ზოგიერთი მორფოლოგიური 

თავისებურება კახეთის 1812 

წლის   აჯანყების 

ბათუმი, 2015წ. 



დოკუმენტების მიხედვით, 

XXXV რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიური 

სამეცნიერო სესია 

194  

შავრეშიანი ნატო 

პარატაქსულ წინადადებათა 

კავშირთათვის სვანურში, 

არნოლდ ჩიქობავას 

საკითხავები XXVI 

 

თბილისი, 2015წ. 

195 შავრეშიანი ნატო უსრული წინადადებისათვის 

სვანურში , XXXV 

რესპუბლიკური  

დიალექტოლოგიური 

სამეცნიერო სესია 

ბათუმი, 2015წ. 

195 შენგელია ეთერ მეგრული დღა „დღე“ და სერი 

„ღამე“ ლექსემების შემცველი 

იდიომებისათვის, არნოლდ 

ჩიქობავას საკითხავები XXVI 

თბილისი, 2015წ. 

196 შენგელია ეთერ მეგრული ირიათო || ირიართო 

სიტყვთა 

წარმომავლობისათვის, 

არნოლდ ჩიქობავას 

სახელობის ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის 74–ე 

სამეცნიერო სესია 

თბილისი, 2015წ. 

197 შენგელია ეთერ აკაკი წერეთლის პირველი 

მოგზაურობა კახეთში, 

თელავის იაკობ 

გოგებაშვილის სახელობის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

თელავი, 2015წ. 

198 შენგელია ვაჟა ფრაგმენტები მოგონებიდან თბილისი, 2015წ. 



აკადემიკოს არნოლდ 

ჩიქობავაზე. LXXI-LXXIV- 

არნოლდ ჩოქობავას 

საკითხავები, XXVI 

199 შენგელია ვაჟა შენიშვნები მეგრულ-ლაზური 

ფრაზეოლოგიზმების 

თემატური ჯგუფების შესახებ. 

არნ. ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის 74-ე სამეცნიერო 

სესია 

თბილისი, 2015წ. 

200 შენგელია ვაჟა, ჯანჯღავა ცირა ფონეტიკურ პროცესთა  

ტიპოლოგია ქართველურ და 

ჩერქეზულ ენებსა და 

დიალექტებში.- XXV რესპ. 

დიალექტ. სამეცნ.სესია 

ბათუმი, 2015წ. 

201 შენგელია ვაჟა 

 

 

 

 

 

 

 

 

დიმიტრი გულია და 

აფხაზური ენის შესწავლის 

საკითხები, დ.გულიას 

დაბადების 140 

წლისთავისადმი მიძღვნილი 

სამეცნიერო კონფერენცია 

თბილისი, 2015წ. 

202 შენგელია ვაჟა 

 

 

 

 

 

 

არნოლდ ჩიქობავა და 

იბერიულ-კავკასიური 

ენათმეცნიერება. –I  

საერთაშორისო 

კავკასიოლოგიური კონგრესი 

თბილისი, 2015წ. 

203 შენგელია ვაჟა 

 

პროფ.გ. როგავა- ჩერქეზული 

ენების გამოჩენილი 

მკვლევარი.-პროფ. გ. როგავას 

დაბადების 110 

თბილისი, 2015წ. 



წლისთავისადმი მიძღვნილი 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია ,,ჯიქთა (ზიხთა) 

ეთნიკური კუთვნილების 

პრობლემა 

204 შენგელია ვაჟა 

 

ძირისა და ფუძის 

სტრუქტურისათვის 

ქართველურ და ჩერქეზულ 

ენებში.- ენათმეცნერ-

კავკასიოლოგთა IV 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი 

თბილისი, 2015წ. 

205 ჩაჩანიძე მანანა აკაკის ფრაზა, როგორც ენის 

ლექსიკოგრაფიული 

პარამეტრიზაციის 

მტკიცებულება. არნ.  

ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის 74-ე სამეცნიერო 

სესია 

თბილისი, 2015წ. 

206 ჩანტლაძე იზა კოდორული მეტყველების 

ასახვისათვის „ზემოსვანურ 

მორფემულ ლექსიკონში“, 

არნოლდ ჩიქობავას 

სახელობის ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის 74-ე სამეცნიერო 

სესია 

თბილისი, 2015წ. 

207 

 

ჩანტლაძე იზა საბრ{ი} („ალოე“/უფოთლო 

ანასხეპი წვრილი ტოტი თუ 

„მცენარის მწვარე წვენი“? ) 

ქართველურ ენებში, არნოლდ 

ჩიქობავას საკითხავები, XXVI 

თბილისი, 2015წ. 



208 ჩანტლაძე იზა ერთი ისტორიული გვარი  

საქართველოში,  XXXV 

რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიური 

სამეცნიერო სესია 

ბათუმი, 2015წ. 

209 ჩანტლაძე იზა 

 

 

 

 

 

ბერ- ძირის 

ეტიმოლოგიისათვის 

ქართველურ ენებში, 

ონომასტიკური კონფერენცია 

ახალციხე, 2015წ. 

210 ჩანტლაძე იზა 

 

კვლავ ძელი/ჯა („ხე“) 

ლექსემათა 

ურთიერთმიმართებისათვის 

ქართველურ ენებში, 

ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა 

IV საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი 

თბილისი, 2015წ. 

211 ჩანტლაძე იზა 

 

ბერ- ძირი ქართულ (სვანურ) 

გვარებში, საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია 

„კავკასიური ცივილიზაცია: 

ინტერდისციპლინარული 

კვლევები“ 

თბილისი, 2015წ. 

212 ჩანტლაძე იზა 

 

პროფ. გენადი ბურჭულაძის 

ღვაწლი კომპარატივისტიკულ 

კავკასიოლოგიაში, იაკობ 

გოგებაშვილის იუბილესადმი 

მიძღვნილი გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტის კონფერენცია 

გორი, 2015წ. 

213 ჩუხუა მერაბ ქართ. უს- ძირის 

ეტიმოლოგიისათვის, 

არნოლდ ჩიქობავას 

თბილისი, 2015წ. 



საკითხავები XXVI 

214 ჩუხუა მერაბ მასალები ქართველურ ენათა 

ეტიმოლოგიური 

ლექსიკონისათვის,  XXXV 

რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიური 

სამეცნიერო სესია 

ბათუმი, 2015წ. 

215 ჩუხუა მერაბ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხათურ-ქართველური 

ენობრივი შეხვედრები,  არნ. 

ჩიქობავას სახ. 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის 74-ე 

სამეცნიერო სესია 

თბილისი, 2015წ. 

216 ჩუხუა მერაბ 

 

ინდოევროპული  dw > 

სომხური rk  ფონეტიკური 

ტრანსფორმაციის კავკასიური 

(სუბსტრატული) 

ხასიათისათვის, 

ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა 

IV საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი 

თბილისი, 2015წ. 

217  სვანურში შემორჩენილი 

პროტოკავკასიური 

იზოგლოსებისათვის. - კრ. 

კავკასიური ცივილიზაცია: 

ინტერდისციპლინარული 

კვლევები 

მესტია, 2015წ. 

218 ჩუხუა მერაბ 

 

„ჭანურის გრამატიკული 

ანალიზიდან“ „ლაზურ-

მეგრულის გრამატიკამდე“ - 

ლაზურისა და მეგრულის 

თბილისი, 2015წ. 



ურთიერთმიმართების 

ისტორიისათვის. - კრ. 

გიორგი ახვლედიანის სახ. 

ენათმეცნიერების ისტორიის 

საზოგადოების 

საერთაშორისო კონფერენცია 

-  იდეოლოგია და 

ლინგვისტური იდეები 

219 ჭკადუა როენა 

 

 

 

 

 

 

 

 

ი- დ- რ-ი ლ... ტიპის 

ზმნათა სტრუქტურა და 

მორფო-სემანტიკური 

ანალიზი სვანურში, არნ. 

ჩიქობავას საკითხავები, 

მასალები, XXVI 

თბილისი, 2015წ. 

220 ჭკადუა როენა 

 

ერთი ზმნური ფუძის 

მიგრაციისათვის სვანურში, 

ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა 

IV საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი 

თბილისი, 2015წ. 

221 ჭოხონელიძე ნინელი ურმისა და მარხილის 

ნაწილების ზოგი ტერმინის 

წარმომავლობისათვის (ლეკი, 

დათვა, თუში, ლაფანი, ღო, 

დგალა), არნ. ჩიქობავას 

საკითხავები, მასალები, XXVI 

თბილისი, 2015წ. 

222 

 

ჭოხონელიძე ნინელი ზოგი ქსოვილის 

სახელწოდების 

ისტორიისათვის ქართულში. 

რესპუბლიკური სამეცნიერო 

კონფერენცია ონომასტიკაში _ 

,,ახალციხე_ 2015 

ახალციხე, 2015წ. 



223 ჭოხონელიძე ნინელი სართიჭალაში (გარდაბნის 

რაიონი) დადასტურებული 

ფუძეგაორკეცებული 

კომპოზიტები, XXXV 

რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიური 

სამეცნიერო სესია 

ბათუმი, 2015წ. 

224 ხახიაშვილი ნინო ყურ- (ყურება)  ძირთან 

დაკავშირებული ხატოვანი 

სიტყვა-თქმანი,  არნ. 

ჩიქობავას  საკითხავები XXVI 

თბილისი, 2015წ. 

225 

 

ხახიაშვილი ნინო ყურს- სიტყვის 

სემანტიკისათვის, XXXV 

რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიური  

სამეცნიერო  სესია 

ბათუმი, 2015წ. 

226 ხახიაშვილი ნინო 

 

 

 

 

 

 

 

 

ერთი ფორმის 

დამკვიდრებისათვის 

ქართულში, არნ. ჩიქობავას 

სახელობის ენათმეცნიერების  

ინსტიტუტის  74-ე 

სამეცნიერო სესია 

თბილისი, 2015წ. 

227 ხახიაშვილი ნინო 

 

ყურ- ძირთან (ეყურება 

,,ესმის”) და მასთან 

დაკავშირებულ ლექსიკურ 

ერთეულთა სემანტიკური 

ცვლილებისათვის, 

ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა 

IV საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი 

თბილისი, 2015წ. 



228 

 

ჯანჯღავა ცირა 

 

 

 

ლაზური „თოლი“ თვალი 

ფრაზეოლოგიზმებში, არნ. ჩი-

ქობავას საკითხავები XXVI 

თბილისი, 2015წ. 

229 ჯანჯღავა ცირა 

 

ფუძისეულ და აფიქსისეაულ 

მორფემათა 

ურთიერთობისათვის 

მეგრულ სახელში. – 

ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა 

IV საერთაშორისო 

სიმპოზიუმის მასალები 

თბილისი, 2015წ. 

230 

 

ჯანჯღავა ცირა მეგრულ-ლაზური ფრაზეო-

ლოგიზმების სტრუქტურულ-

გრამატიკული ანალიზის-

თვის. არნ. ჩიქობავას სახელო-

ბის ენათმეცნიერების ინსტი-

ტუტის 74-ე სამეცნიერო სესია 

თბილისი, 2015წ. 

231 ჯორბენაძე ნინო ინტერნეტენა, XXXV 

რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიური  

სამეცნიერო  სესია 

ბათუმი, 2015წ. 

232 ჯორბენაძე ნინო 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქართული ენის 

ორთოგრაფიულ-

სტილისტიკური ხასიათის 

ლექსიკონები (თანამედროვე 

მდგომარეობა და მომავლის 

ამოცანები), არნ. ჩიქობავას 

სახ. ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის 74–ე 

სამეცნიერო სესია. 

თბილისი, 2015წ. 

233 ჯორბენაძე ნინო 

 

 

ორთოგრაფიულად მცდარად 

მიჩნეული ფორმაწარმოების 

თბილისი, 2015წ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რამდენიმე კერძო შემთხვევის 

ახსნისათვის თანამედროვე 

ქართულში, ენათმეცნიერ–

კავკასიოლოგთა მე–4 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი 

„იბერიულ–კავკასიურ ენათა 

სტრუქტურის საკითხები“ 

234 ჯღარკავა მარინე 

 

 

ნასახელარი ზმნები 

ლაზურში, ენათმეცნიერ-

კავკასიოლოგთა IV 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი 

თბილისი, 2015წ. 

235 ჯღარკავა მარინე, მ. კაკაჩია, ქ. 

მარგიანი 

 

განკერძოებული სიტყვები და 

გამოთქმები ქართველურში 

(მიმართვა, ჩართული), გორის 

სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტის VIII 

საერთაშორისო კონფერენცია 

თბილისი, 2015წ. 

236 ჯღარკავა მარინე 

 

 

„პრედიკატული 

განსაზღვრება თუ ვითარების 

გარემოება ლაზურში 

(საკითხის დასმის წესით)“, 

არნოლდ ჩიქობავას 

საკითხავები XXVI 

თბილისი, 2015წ. 

237 ჯღარკავა მარინე 

 

 

 

 

ზანურის სემანტიკური 

თანხვედრები ძველ 

ქართულთან,  XXXV 

რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიური 

სამეცნიერო სესია 

ბათუმი, 2015წ. 

 

 



b) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 თეთრაძე მაკა ენობრივი პოლიტიკა და 

მიგრაცია 1944 წელს 

საქართველოდან 

დეპორტირებული მესხების 

მაგალითზე, მე-6 

საერთაშორისო 

სოციოლინგვისტური 

საზაფხულო სკოლა 

დუბლინი, 2015წ. 

2 კიკვიძე ზაალ Equivalence of Androcentric 

Linguistic Items Across 

Language Families and Branches: 

Germanic (Indo-European) and 

Kartvelian (Caucasian) 

[ანდროცენტრული ენობრივი 

ერთეულების ეკვივალენტობა 

ენათა სხვადასხვა ოჯახსა და 

ჯგუფში: გერმანიკული 

(ინდოევროპული) და 

ქართველური (კავკასიური)] 

საერთაშორისო კონფერენცია 

"ზოგადი და სპეციალური 

თარგმანი: თეორია, 

მეთოდები, პრაქტიკა 

კიევი, უკრაინა 

3 კიკვიძე ზაალ Patterns of Phonosemantic 

Reduplication in Kartvelian 

Languages [ფონოსემანტიკური 

რედუპლიკაციის ყალიბები 

ქართველურ 

(სამხრეთკავკასიურ) ენებში], 
საერთაშორისო კონფერენცია 

„ენათმეცნიერება თავის 

თავში და მიღმა“ 

დუბლინი, პოლონეთი 

4 კიკვიძე ზაალ Onomatope-based Reduplication 

and 

Grammaticalization/Phonotactic

s Interface in Kartvelian 

Languages [ხმაბაძვით 

ერთეულებზე დაფუძნებული 

რედუპლიკაცია და 

ვენა, ავსტრია 



გრამატიკალიზაცია-

ფონოტაქტიკის ინტერფეისი 

ქართველურ ენებში] მე-3 

საერთაშორისო კონფერენცია 

ფონოტაქტიკისა და 

ფონოტაქტიკური 

მოდელირების შესახებ 

5 ლომთაძე თამარ The Peculiarities of the Georgian 

Jews' Speech, international 

workshop "Jewish Identity in 

Georgia at the Dawn of 

Globalization“ 

Jerusalem, Hebrew University, 

2015წ. 

6 მახარობლიძე თამარ The functions of Georgian 

Preverbs.  International 

conference, Association for 

Slavic, East European, and 

Eurasian Studies (ASEEES). 

University of Pittsburgh 

PA, USA 

7 ჩუხუა მერაბ Cultural vocabulary in the 

Caucasian languages, Lexical and 

typological diversity in 

Caucasian languages, University 

of  Lund 

Lund, 2015წ. 

8 ჩუხუა მერაბ Historisches Porträt von 

Kaukasus 

Zurich, 2015წ. 

 



მეცნიერ-თანამშრომელთა სხვა აქტივობა 

 

აბალაკი მაია, საბანაძე ეთერ, ხუჭია ლალი − სხვადასვა საერთაშორისო კონფერენციების 

სინქრონული თარგმანი  

აზმაიფარაშვილი ლევან − სარედაქციო კოლეგიის წევრი (სწავლული მდივანი) სამეცნიერო 

მასალების კრებულისა „ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა IV საერთაშორისო სიმპოზიუმი. 

იბერიულ-კავკასიურ ენათა ფუძისა და ძირის სტრუქტურის საკითხები“. 

აზმაიფარაშვილი ლევან, არდოტელი ნოდარ − საგრანტო პროექტი „კავკასიურ ენათა 

(აფხაზური, ჩეჩნური, ხუნძური, უდიური ოსური) პრაქტიკული სახელმძღვანელოები 

უმაღლესი სასწავლებლებისათვის) 

არაბული ავთანდილ − საერთაშორისო ქართველოლოგიური კონგრესი I - 

ქართველოლოგიის პრობლემები და პერსპექტივები − საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი 

არაბული ავთანდილ − ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, III ტ, მთავარი 

რედაქტორი 

არაბული ავთანდილ − „ქართველურ ენათა სრტრუქტურის საკითხების“  სარედაქციო 

კოლეგიის წევრი 

არაბული ავთანდილ − „იბერიულ-კავკასიურ ენათმეცნიერების“  სარედქციო კოლეგიის 

წევრი 

არაბული ავთანდილ − „ქართული სიტყვის კულტურის საკითხების“ სარედაქციო 

კოლეგიის წევრი 

არაბული ავთანდილ −რედაქტორი: ე. მაჭავარიანი, მწიგნობრობაი ქართული, თბ., 2015წ. 

არდოტელი ნოდარ − ჟურნალ ,,კავკასიოლოგიური ძიებანის” სარედაქციო კოლეგიაში 

სამეცნიერო სტატიების რედაქტირება.  

არდოტელი ნოდარ − ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა IV საერთაშორისო სიმპოზიუმის 

სარედაქციო კოლეგიაში მასალების რედაქტირება. 

არდოტელი ნოდარ − ხუნძური ენის პრაქტიკული სახელმძღვანელო (თანაავტორები - რ. 

აბაშია, ლ. აზმაიფარაშვილი). თბილისი, 2015, გვ. 330 

ბარიხაშვილი მაია − საერთაშორისო კონფერენცია ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები – 

სარედაქციო კოლეგიის წევრი 

ბერიძე მარინე  − რედაქტორი _ ზაალ კიკვიძე, სოციოლინგვისტიკური ნარკვევები. 

თბილისი: თსუ გამომცემლობა, 2015; 226 გვ. 

ბერიძე მარინე  − ზაფხულის საერთაშორისო სკოლა _ დიგიტალური ჰუმანიტარია – ენისა 

და კულტურის ელექტრონული დოკუმენტაცია, ბათუმი 2015, მოწვეული ლექტორი 

ბერიძე მარინე  − საერთაშორისო კონფერენცია ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები – 

საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი, მონაწილე 

ბერიძე მარინე  − საერთაშორისო სემინარი დიგიტალური ჰუმანიტარია  – ენა და 

თანამედროვე ტექნოლოგიები, ორგანიზატორი 



ბერულავა სოფო − საერთაშორისო სემინარი _ დიგიტალური ჰუმანიტარია „ენა და 

თანამედროვე ტექნოლოგიები“ ორგანიზატორი: ფრანკფურტის გოეთეს უნივერსიტეტი. 

ბერულავა სოფო − შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.  „ქართული ენა 

საქართველოს ფარგლებს გარეთ - ქართული დიალექტები და ლაზური თურქეთში, 

აზერბაიჯანსა და  ირანში.“  

ბუკია მანანა −  GNC – ქართული ენის ეროვნული კორპუსი 2014–2015  , მეცნიერების 

განვითარების საერთაშორისო ფონდი ფოლკსვაგენ შტიფთუნგი, ფრანკფურტის გოეთეს სახ. 

უნივერსიტეტი ტექსტების მომზადება ქართული ენის ეროვნულ კორპუსში ასატვირთად – 

რედაქტირება/ კორექტურა, მარკირება... 

ბუკია მანანა − ქართველური ონომასტიკა, VII, თბილისი, 2015 – სარედაქციო კოლეგიის 

წევრი 

ბუკია მანანა − პ. ცხადაია, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გეოგრაფიული სახელწოდებანი 

(შევსებული გამოცემა), თბილისი, 2015 – რეცენზენტი 

ბურჭულაძე თეა − ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა IV საერთაშორისო სიმპოზიუმის 

სარედაქციო კოლეგიის წევრი 

ბურჭულაძე თეა −  საერთაშორისო ქართველოლოგიური კონგრესი I - ქართველოლოგიის 

პრობლემები და პერსპექტივები − საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი 

ბურჭულაძე თეა −  „ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხების“ სარედაქციო კოლეგიის 

წევრი (სწავლული მდივანი) 

ბურჭულაძე თეა −  „ქართული სიტყვის კულტურის საკითხების“ სარედაქციო კოლეგიის 

წევრი (სწავლული მდივანი) 

ბურჭულაძე თეა − I  რადიოს გადაცემა „სიტყვა ქართული“ 10 ენობრივი საკითხის 

მომზადება ენის სიწმინდის შესახებ 

გვანცელაძე გვანცა, პროექტის სახელწოდება - აფხაზოლოგიის ელექტრონული 

ბიბლიოთეკა; გაეროს განვითარების პროგრამისა და ევროკავშირის ერთობლივი ინიციატივა 

COBERM „ნდობის აღდგენისა და ადრეული რეაგირების მექანიზმი“, ძირითადი მონაწილე 

გოგოლაშვილი გიორგი - „ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხების“ რედაქტორი 

ვაშაკიძე თამარ − „ქართული სიტყვის კულტურის საკითხების“ რედაქტორი 

ვაშაკიძე თამარ − ერთსულოვნების ეთერში დილის გადაცემის („განთიადის“) რუბრიკის - 

„რა ენა წახდეს, ერიც დაეცეს“ - ავტორი. 

თეთრაძე მაკა − ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა მე-4 საერთაშორისო სიმპოზიუმის 

საორგანიზაციო კომიტეტის და მასალების სარედაქციო კოლეგიის წევრი.  

თეთრაძე მაკა − საერთაშორისო კონფერენციის “იდეოლოგია და ლინგვისტური იდეები” 

საორგანიზაციო კომიტეტის და მასალების სარედაქციო კოლეგიის წევრი.  



თეთრაძე მაკა − LUNDIC პროექტის ფარგლებში საერთაშორისო სემინარის საორგანიზაციო 

კომიტეტის წევრი. 

კაკაშვილი დიანა − ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა მე-4 საერთაშორისო სიმპოზიუმის 

საორგანიზაციო კომიტეტის და მასალების სარედაქციო კოლეგიის წევრი. 

კვარაცხელია გუჩა − შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დარგობრივი 

ექსპერტი (30 პროექტის ექსპერტიზა).  

კვარაცხელია გუჩა − არნოლდ ჩიქობავას შრომების X ტომად გამოსაცემი „ენათმეცნიერების 

შესავლის“ რედაქტორი. 

კვარაცხელია გუჩა − I საერთაშორისო ქართველოლოგიური კონგრესის – ქართველოლოგიის 

პრობლემები და პერსპექტივები – საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი. 

კვარაცხელია გუჩა − ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა IV საერთაშორისო სიმპოზიუმის – 

იბერიულ-კავკასიურ ენათა ფუძისა და ძირის სტრუქტურის საკითხები – მასალების 

სარედაქციო კოლეგიის წევრი.  

კვარაცხელია გუჩა − ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში მიწვეული პროფესორი, საავტორო სამაგისტრო კურსის  –  „სემიოტიკის“– 

წასაკითხად. 

კვარაცხელია გუჩა − ათინათები (ლექსების კრებული), გამომცემლობა „ნეკერი“, თბილისი, 

2015. 

კვარაცხელია გუჩა − „ჩვენი შავ-თეთრი და ფერადი წუთისოფელი“ – გრაფიკული 

ნამუშევრების გამოფენა (ამავე სახელწოდების ბუკლეტი), ზურაბ წერეთლის თანამედროვე 

ხელოვნების მუზეუმი, თბილისი, 02.10.-18. 02, 2015. 

კიკვიძე ზაალ − საერთაშორისო კონფერენცია ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები – 

სარედაქციო კოლეგიის წევრი 

ლოლაძე ნანა − სივრცე და დრო ქართველურ ენებში, შოთა რუსთაველის ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი, პროექტის შიფრი: DI/36/1-30/12, ლინგვისტ-ექსპერტი  

ლოლუა რომან − ჟურნალ „კავკასიოლოგიური ძიებანი“-ს VII ტომისა (რედაქციული 

საბჭოს წევრი) და ჟურნალ „ჩეჩნეთის რესპუბლიკის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე“-ს 

(„Вестник Академии Наук Чеченской Республики“) XXVI-XXIX ტომების (რედაქციული 

კოლეგიის წევრი) მომზადება 

ლოლუა რომან − ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა IV საერთაშორისო სიმპოზიუმის 

საორგანიზაციო კომიტეტისა და სიმპოზიუმის მასალების სარედაქციო კოლეგიის წევრი. 

ლომთაძე თამარ − ერაზმუს მუნდუსის გაცვლითი პროგრამით მიწვეული მკვლევარი 

(პოსტ-დოქტორანტურის დონე), ფილოლოგიის ფაკულტეტი, გალიციური ენის ინსტიტუტი, 

სანტიაგო დე კომპოსტელას უნივერსიტეტი, ესპანეთი: „ენობრივი პოლიტიკის დაგეგმარება და 

იმპლიმენტაცია ევროპის ქვეყნებში“ (Project Number 2012-2733). Grant Agreement Number 2012-

2733/001-001, 2015წ. 

ლომთაძე თამარ − Volkswagen Stiftung”-ი ებრაელთა იდენტიფიკაცია გლობალიზაციის 

გარიჟრაჟზე, ძირითადო მონაწილე, 2013-2016წწ.  



ლორთქიფანიძე ლიანა − საერთაშორისო სიმპოზიუმების „ენა, ლოგიკა, მეტყველება“ 

(2001–2015 წლები) ადგილობრივი საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი, ILLC ამსტერდამის 

უნივერსიტეტი (www.illc.uva.nl/Tbilisi2015). 

მარგიანი ქეთევან − თსუ,  ჰუმანიტარული ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს წევრი;  

მარგიანი ქეთევან  −  2015 წელს ფაკულტეტზე შესრულებული 7  საბაკალავრო 

(სადიპლომო) ნაშრომისა და რამდენიმე საკონფერენციო თემის ხელმძღვანელი;  

მარგიანი ქეთევან −  2 საბაკალავრო (სადიპლომო) ნაშრომის რეცენზენტი; 

მარგიანი ქეთევან − თსუ-ს შიდასაგრანტო პროექტი„უარყოფის კატეგორია ქართველურ 

ენებში“, I ნაწილი, ძირითადი მონაწილე,  2015 წ. თებერვალი _2015 წ. დეკემბერი;   

მარგიანი ქეთევენ  − საერთაშორისო პროექტი:  ქართულ-მეგრულ-ლაზურ-სვანურ-

ინგლისური ლექსიკონი, დაფინანსებული სამხრეთ კავკასიაში შვეიცარიის განვითარების 

რეგიონული ოფისის მიერ,  2014-2015 წ. წ., ძირითადი მონაწილე, მომზადდა და გამოიცა 244- 

გვერდიანი წიგნი. 

მაღრაძე ვახტანგ − რადიოსათვის მომზადდა 60 გადაცემა ენის სიწმინდის შესახებ. 

მაჭავარიანი ნანა − ჟურნალ „კავკასიოლოგიური ძიებანი“-ს V ტომის 

(რედაქტორი)სხვადასხვა სამეცნიერო ჟურნალის რედკოლეგიის წევრი და კავკასიოლოგთა IV 

საერთაშორისო სიმპოზიუმის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი. 

მაჭავარიანი ნანა −  რედაქტორი:  პოეტური კრებულებისა: მუხრან მაჭავარიანი, „ახლა კი 

დროა“, მუხრან მაჭავარიანი, „ბიჭო, არ შემარცხვინო!“, მუხრან მაჭავარიანი,   საყმაწვილო 

კალენდარი - „მთიები“, მუხრან მაჭავარიანი, - „ჩანაწერები“,მუხრან მაჭავარიანი, 

„ჩვეულებრიობით არაჩვეულებრივი“.  

მაჭავარიანი ნანა − აფხაზური ენის სახელმძღვანელო (ელექტრონული ვარიანტი) 

მახარობლიძე თამარ − ჟესტური ენის პროგრამული თარგმანის ენჯინის შემუშავება 

(ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტი)  

მახარობლიძე თამარ − მოხსენებები და კონსულტაციები - ქართული ენის მორფო-

სინტაქსური სტუქტურის შესახებ და ქართული ჟესტური ენის შესახებ. სტოკჰოლმის 

უნივერსიტეტი. შვედეთი. 

მახარობლიძე თამარ  − ქართული ჟესტურის ენის საარჩევნო ლექსიკონი. ილიას 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აშშ საელჩო. თბილისი. ISBN 978-9941-18-224-2;  გვ. 291. 

მახარობლიძე თამარ  − ქართული ჟესტურის ენის ლექსიკონი. ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. თბილისი. ISBN 978-9941-

16-225-5 გვ. 1368 . 

ომიაძე სალომე − თსუ-ში  პოსტდოქტორანტად მიმღები კომისიის დარგობრივი ექსპერტი. 

http://www.illc.uva.nl/Tbilisi2015


ომიაძე სალომე − შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დარგობრივი 

ექსპერტი.  

 ომიაძე ს., თ.ჯაყელი, ჩვენი სამყარო (1) – საგანმანათლებლო რესურსების ნაკრები: 

8 ორიგინალური მოთხრობა 3 წლის ყრუ და სმენადაქვეითებულ მოზარდთათვის; 

სახელმძღვანელო 3 წლის ყრუ და სმენადაქვეითებულ ბავშვებთან მომუშავე 

სპეციალისტებისთვის, თბილისი, 2015, 66 გვ. 

ომიაძე ს., თ.ჯაყელი, ჩვენი სამყარო (2) – საგანმანათლებლო რესურსების ნაკრები: 

8 ორიგინალური მოთხრობა 4 წლის ყრუ და სმენადაქვეითებულ  მოზარდთათვის; 

სახელმძღვანელო 4 წლის ყრუ და სმენადაქვეითებულ ბავშვებთან მომუშავე 

სპეციალისტებისთვის, თბილისი, 2015, 72 გვ. 

ომიაძე ს., თ. ჯაყელი, ჩვენი სამყარო (3) – საგანმანათლებლო რესურსების ნაკრები: 

8 ორიგინალური მოთხრობა 5 წლის ყრუ და სმენადაქვეითებულ  მოზარდთათვის; 

სახელმძღვანელო 3 წლის ყრუ და სმენადაქვეითებულ ბავშვებთან მომუშავე 

სპეციალისტებისთვის, თბილისი, 2015, 68 გვ. 

ომიაძე სალომე, საგრანტო პროექტი „კითხვა უკეთესი მომავლისათვის“, ექსპერტ-

ლინგვისტი, დამფინანსებელი ორგანიზაცია – USAID – ამერიკის საერთაშორისო განვითარების 

სააგენტო, 2014-15 წწ. 

ომიაძე სალომე, საგრანტო პროექტი „ერთად 21-ე საუკუნეში“,   ექსპერტ-ლინგვისტი, 

დამფინანსებელი ორგანიზაცია – USAID – ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, 

2015წ. 

ომიაძე სალომე, პროგრამა „ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვა და მონიტორინგი“, 

ქვეპროგრამა „ეროვნულისასწავლო გეგმის განვითარება“, როლი პროექტში – წიგნიერების 

ექსპერტი, დამფინანსებელი ორგანიზაცია – საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტრო, 2015წ. 

ომიაძე სალომე, პროექტის დასახელება  – „ჟესტური ენის სწავლების ხელშეწყობა“, როლი 

პროექტში – სმენის დარღვევის მქონე პირთა განათლების სპეციალისტი, დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია –  სსიპ –  მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2015 

წ. 

რამიშვილი რუსუდან  − ყურანის რედაქტირება, 2012-2016 (ძირითადი მონაწილე). 

(წამყვანი ორგანიზაცია - ყურანის თარგმნის კულტურული ორგანიზაცია), ირანი,ქ.ყუმი 

საღლიანი მედეა − სივრცე და დრო ქართველურ ენებში" (ლინგვისტ-ექსპერტი) 



საღლიანი მედეა −  ფონოსემანტიკური ლექსიკა ქართველურ ენებში (სტრუქტურული, 

სემანტიკური, პრაგმატიკული ასპექტები)" (ლინგვისტ-ასისტენტი)  

ტეტელოშვილი თეა − ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში  სადოქტორო დისერტაცის დაცვა, სადისერტაციო ნაშრომის თემა: ტრანსლაცია 

/ ტრანს¬პოზი¬ცია ქართულში (სუბსტანტივაცია და ადიექტივაცია). 

ტუსკია მანანა − შემდგენელ-კოორდინატორი: სამეცნიერო კრებული „წმინდა ნინო“, ტ. II, 

464 გვ. პროექტის ავტორი და ხელმძღვანელი: † რევაზ სირაძე. წიგნი ეძღვნება სრულიად 

საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის  ილია II-ის დაბადების მე-80 წლისთავს. 

ტუსკია მანანა − შემდგენელ-კოორდინატორი:  კრებული „ქებაი და დიდებაი ქართულისა 

ენისაი“, 550 გვ. პროექტის ავტორი და ხელმძღვანელი: † რევაზ სირაძე. წიგნი ეძღვნება 

სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის  ილია II-ის დაბადების მე-80 წლისთავს. 

ფარეულიძე როსტომ − სარედაქციო კოლეგიის წევრი  „ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა IV 

საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალების“ (თბილისი, 2015) დასაბეჭდად მომზადება; 

ფარეულიძე როსტომ − სარედაქციო კოლეგიის წევრი - „საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია, კავკასიური ცივილიზაცია: ინტერდისციპლინური კვლევები“ − ჟურნალში 

დასაბეჭდი მასალების მომზადებასა და რედაქტირება (მესტია, 2015). 

ფარეულიძე როსტომ − სარედაქციო კოლეგიის წევრი - ყოველწლიური ჟურნალი 

„კავკასიოლოგიური ძიებანი“. №7, ჟურნალში დასაბეჭდი მასალების მომზადება და 

რედაქტირება. 

ფარეულიძე როსტომ − მიმდინარე წელს ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის კავკასიოლოგიის ინსტიტუტში  ვკითხულობ სალექციო კურსს ჩეჩნურ ენაში.  

ფონიავა ნათია − ენათმეცნიერ–კავკასიოლოგთა IV საერთაშორისო სიმპოზიუმის 

საორგანიზაციო საქმეებში მონაწილეობა. 

ქირია ჭ. ეზუგბაია ლ.  მემიშიში ო.  ჩუხუა მ. − ლაზურ-მეგრული გრამატიკა. I. 

მორფოლოგია (მონოგრაფია) 

ქირია ჭაბუკა − 2015 მაისი - 2015 ნოემბერი: „არაქართულენოვან სტუდენტთა აკადემიური 

მხარდაჭერა ქართულ ენაში მომზადების პროგრამის ფარგლებში“ (დამფინანსებელი - ფონდი 

„ღია საზოგადოება - საქართველო“).      

ღლონტი დოდო − რედაქტორი: მღვდელ-მონაზონი დამასკინე, მამა სერაფინე როუზი, 

ცხოვრება და შრომები, „ახალი ივერონი“, 2015, 1118 გვ.  

ღლონტი დოდო − რედაქტორი: დედაშვილობა, ავტორ-შემდგენელი დეკანოზი 

კონსტანტინე გიორგაძე, „დედაენა“, 2015, 426 გვ. (რედაქტორი). 

ღლონტი დოდო − რედაქტორი:  წმიდა ნინო - ემბაზი ქართლისაი, რჩეული წყაროები., 

(შემდგენელი, რედაქტორი, ლექსიკონისა და საძიებლების შემდგენელი). თბილისი. 700 გვ. 



ღლონტი დოდო −  რედაქტორი: აღგდომა. სერიიდან: რჯული ქრისტესი (ძველი 

ქართული ტექსტის რედაქტორი), „ალილო“. წიგნი 1-ლი, გვ. 217-402; წიგნი მე-2, გვ. 5-611. 

ღლონტი დოდო −  რედაქტორი: ჯვრის თაყვანისცემა. სერიიდან: რჯული ქრისტესი 

(ძველი ქართული ტექსტის რედაქტორი), „ალილო“. გვ. 305-660. 

ღლონტი დოდო − რედაქტორი: ცხოვრება. დაუჯდომელი საგალობელი ღირსი მამისა 

ონისიფორე გარეჯელისა, საკვირველთ-მოქმედისა (ქარუმიძე)†1786.ძველქართული ტექსტის 

რედაქტირება. 40 გვ. 

შენგელია ვაჟა − იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, ტ. XLIII-მთავარი რედაქტორი; 

შენგელია ვაჟა −  არნ. ჩიქობავა, შრომები, ტ. X-მთავარი რედაქტორი; 

შენგელია ვაჟა − ლ.იორდანიშვილის მონოგრაფიის ,,რაფიელ ერისთავის ენა“-

რედაქტორი; 

შენგელია ვაჟა − სამეცნერო სესიის ,,არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები. 

XXVI“.მასალები.რედაქტორი; 

შენგელია ვაჟა − ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა IV საერთაშორისო სიმპოზიუმის 

მასალები-მთავარი რედაქტორი; 

შენგელია ვაჟა − ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა IV საერთაშორისო სიმპოზიუმის 

საორგანიზაციო კომიტეტის თამჯდომარე; 

შენგელია ვაჟა −  დ.ლობჯანიძის ,,პაპაჩემის ლექსიკონი“ - რედაქტორი; 

შენგელია ვაჟა − დიდოსტატ ლ.ჯანჯღავას სახელმძღვანელო ,,გეპატჟებით ჭადრაკის 

სამყაროში“ - რედაქტორი.  

ჩანტლაძე იზა  −  „მარტო ამისთვის ღირდა სიცოცხლე (ეძღვნება ზემო აჭარის სოფ. 

ოლადაურია სკოლის დაარსებაის 100 წლისთავს), თბილისი, 2015 (გვ. 1-350); 

ჩუხუა მერაბ − რედაქტორი - პაატა ცხადაია, სამეგრელოს ტოპონიმია - წალენჯიხის 

რაიონი, თბ.,2015 

ჩუხუა მერაბ − რედაქტორი - ნ. ახალაია, წ. ბაწაში, გ. ლორთქიფანიძე, ქ. ლორთქიფანიძე, 

ზ. ქავთარაძე, ლაზები და ლაზეთი თურქულ გამოცემებში, თბ., 2015 

ჯორბენაძე ნინო − პრეზიდენტის ფონდის დაფინანსებული  და თსუ -ს მიერ 

განხორციელებული  პროექტი  „ვისწავლოთ  ქართული“ (საპილოტე ვერსია)  -ხელმძღვანელი. 

ჯორბენაძე ნინო − პირველი არხი, გადაცემა - „სიტყვების თამაში “-კონსულტანტი. 



ჯღარკავა მარინე − მონაწილეობა სოხუმის უნივერსიტეტის ლინგვისტური 

ქართველოლოგიის   მიმართულების თანამშრომელთა და დოქტორანტთა ექსპედიციაში 

სვანეთში - მასალის შეგროვება, გაშიფრვა- დამუშავება; პრეზენტაცია (მოხსენება - „მ. კაკაჩიას, ქ, 

მარგიანისა და მ. ჯღარკავას ნაშრომი „ქართველურ ენათა მორფოსინტაქსის საკითხები“ და 

სამომავლო გეგმები“), თბილისი, 2015. 

ჯღარკავა მარინე − „ქართული ენა საქართველოს ფარგლებს გარეთ - ქართული 

დიალექტები და ლაზური თურქეთში, აზერბაიჯანსა და ირანში.“ (შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო ფონდი და საქართველოს თავისუფალი უნივერსიტეტი). 
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 გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგიის განყოფილება 

 

სამეცნიერო ერთეულის დასახელება  გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგიის განყოფილება 

სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი   გეოგრაფიის აკად.  დოექტორი გიორგი ლომინაძე 

სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: 

 

1. ემილ წერეთელი 

2. კუკური წიქარიშვილი 

3.ზაზა ლეჟავა   

4. ლაშა ასანიძე   

5. ლევან ტიელიძე 

6. გიორგი გაფრინდშვილი 

7. ლელა გადრანი 

8. მარი ციცაგი  

9. მერაბ გონგაძე 

10. ვლადიმერ გონგაძე  

11. ნინო ჩიხრაძე  

12. გიორგი ყავლაშვილი 

13. გიორგი გელაძე 

14. გიორგი ჩართოლანი 

15. ლევან ქუთათელაძე 

 
 

I. 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2015 წლისათვის 

დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

# 

შესრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის ხელმძღვანელი პროექტის შემსრულებლები 

1 

 
თანამედროვე ეგზოდინამიკური 

პროცესები  

ე. წერეთელი გ. ლომინაძე,  გ. 

გაფრინდაშვილი,    მ. გონგაძე,   

ვ. გონგაძე, გ.ყავლაშვილი 
2 ღვარცოფული კერებისა და 

მეწყრული უბნების კვლევა 

გომბორის ქედის თხემურ 

ნაწილში, ილტოსა და ალაზნის 

სათავეებში  

ე. წერეთელი გ. ლომინაძე, მ. გონგაძე,  

გ.გაფრინდაშვილი,    ვ. გონგაძე  

3 ზემო აჭარის 

გეომორფოლოგიური 

თავისებურებების შესწავლა და 

ცვლილებების დადგენა 

ი.ბონდირევი ი.ბონდირევი 

4 ნიადაგის ეროზიაზე მოქმედი 

ფაქტორების (კლიმატი, 

ნიადაგდაცვითი ღონისძიებები) 

ანალიზი და შესაბამისი 

რასტრული ფენების შექმნა, 

საველე სამუშაოები შიდა 

ქართლის ტერიტორიაზე 

გ. ლომინაძე გ. ლომინაძე 

მ. გონგაძე  

მ. ციცაგი 

5 საქართველოს კარსტული 

მასივების შესწავლა და 

ტურისტულ-რეკრეაციული 

კ. წიქარიშვილი ზ. ლეჟავა 

ნ.ბოლაშვილი 

ლ.ასანიძე 



2015 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაობის ანგარიში 
15 იანვარი, 

2016 
 

4 

             თსუ, ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი   |  
 

პოტენციალის გამოვლენა გ. ჩართოლანი 

6 საქართველოს მყინვარების 

გლაციო-გეომორფოლოგიური 

კვლევა და მონიტორინგი 

კლიმატის  თანამედროვე  

ცვლილებების ფონზე 

ლ. ტიელიძე 

გ. ლომინაძე 

ლ. გადრანი 

ნ. ლომიძე 

რ. კუმლაძე 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგები 

1 
ჩატარებულია კამერალური სამუშაოები, რომლებიც ითვალისწინებდა თემის ირგვლივ არსებული 

ლიტერატურული, კარტოგრაფიული, აეროკოსმოსური და სხვა მასალების შესწავლას და საველე 

დაკვირვებებისათვის საბაზისო უბნების შერჩევას. საბაზისო უბნებს წარმოადგენენ კახეთის მხარე, 

მდ. არაგვის აუზი,  რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი,  მთიანი აჭარა, შავი ზღვის სანაპიროს ანაკლია-

სარფის მონაკვეთი 

2 ჩატარებულია ღვარცოფული კერებისა და მეწყრული უბნების კვლევა გომბორის ქედის თხემურ 

ნაწილში, ილტოსა და ალაზნის სათავეებში. გამოვლენილია ღვარცოფული კერებისა და მეწყრული 

სხეულების გავრცელების ახალი უბნები ზემოთაღნიშნულ ტერიტორიებზე, გაანგარიშებულია მათ 

მიერ დაკავებული ფართობები და გადაადგილების სავარაუდო მიმართულებები, იგეგმება მათი 

პრევენციის ღონისძიებები. 

3 
პროექტის გარდამავ ეტაპზე შესწავლილ იქნა ხულოს რაიონის გეომორფოლოგიური 

თავისებურებანი. მოეწყო ექსპედიცია რეგიონში. დამუშავდა სამეცნიერო ლიტეარატურა და 1960-70 

წლების აეროკოსმოსური სურათები, რათა მოხდეს ბოლო 50 წელიწადის განმავლობაში მიმდინარე 

ცვლილების დადგენა. 

4 
წლის განმავლობაში მიმდინარეოდა მუშაობა ნიადაგის ეროზიაზე მოქმედი ფაქტორების ანალიზზე. 

ახალგაზრდა მეცნიერთა საზღვარგარეთ სტაჟირების გრანტის ფარგლებში განხორციელდა 

სტაჟირება კანადაში, სადაც მუშობა მიმდინარეობდა ნიადაგის ეროზიაზე მცენარეული საფარის 

გავლენის დისტანციური ზონდირების გამოყენებით შესასწავლად. დამუშავდა არაერთი საინტერესო 

მეთოდი. მიღებული შედეგები ჩაიწერა ციფრულ ფორმატში რასტრული ფენების სახით რათა 

შემდგომში გამოყენებულ იქნეს საბოლოო შედეგის მისაღწევად. მონაწილეობა მივიღე 

ადგილობრივი მკვლევარების მიერ ორგანიზებულ ექსპედიციებში.  დაბრუნების შემდგომ მოეწყო 

ექსპედიციები შიდა ქართლის რეგიონში. მიღებული ნიმუშები და მუშავდება და შედეგების 

მიხედვით მოხდება ნიადაგის ეროზიულობის ფაქტორის განსაზღვრა. 

5 
ჩვენს მიერ მოპოვებული და შესწავლილი ფაქტიური მასალების ანლიზის საფუძველზე საკვლევ 

რეგიონს სპელეოტურიზმის განვითარების მდიდარი პოტენციალი გააჩნია.  

აქედან გამომდინარე აქტუალურია რაჭის ქედის გამოუკვლეველი კარსტული რელიეფის 

მეცნიერული შესწავლა: კერძოდ, აქ განვითარებული ზედაპირული და მიწისქვეშა კარსტული 

ფორმების შესწავლა, მათი სამეურნეო ათვისების პერსპექტივის გამოვლენა, მხარის ბუნებრივ-

რესურსული შესაძლებლობების გამოვლენა, ასევე მღვიმეებისა და მიწისზედა კარსტული ფორმების 

დაცულობისა და უსაფრთხოების განსაზღვრა. არა ნაკლებ მნიშვნელოვანია აქ არსებული კარსტული 

წყაროების მარაგების, დებიტებისა და შემადგენლობის საფუძვლიანი კვლევა, რამდენადაც დღეს 

რაიონში მოთხოვნილება სასმელ წყალზე დიდია. 

ამრიგად რაჭის ქედის კარსტის სისტემატური და გეგმაზომიერი კვლევა საფუძველს ჩაუყრის  

ტურისტულ რეკრეაციული პოტენციალის გამოვლენას და მათ გონივრულ ათვისებას. 

6 
2015 წელს დაიწყო საქართველოს დიდი მყინვარების 1:50,000 მასშტაბის რუკების და მონაცემთა 

ბაზების  შედგენა. საველე სამუშაოები ჩატარდა მდ. ენგურის და მდ. რიონის აუზის 

მყინვარებზე. სამოდელო მყინვარზე შეირჩა ადგილები სადაც სამომავლოდ შესაძლებელია 

ავტომატური მეტეოროლოგიური სადგურების, ჰიდროლოგიური თვითმწერების დამონტაჟება 

და სტაციონალური დაკვირვების ჩატარება. 

კვლევის ფარგლებში ასევე მოხდა 1950-ანი წლებიდან დღემდე არსებული და 

ხელმისაწვდომი აეროკოსმოსური სურათების დეშიფრირება. განისაზღვრა გამყინვარების 

დინამიკა XX საუკუნესა და  XXI საუკუნის დასაწყისში, დადგინდა და გამოიკვეთა კორელაციური 

კავშირები, ერთი მხრივ, მყინვარების მორფომეტრულ მახასიათებლებსა (ფართობი, ენის სიგრძე, 
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საშუალო სიმაღლე, ფირნის ხაზის სიმაღლე) და მეორე მხრივ - მაღალმთიან რეგიონებში ჰაერის 

წლიურ ტემპერატურებსა და დადებით ტემპერატურათა ჯამებს შორის, რაც დაგვეხმარა 

მყინვარების რყევის დინამიკის და თანამედროვე კლიმატის ცვლილების ურთიერთკავშირის 

დადგენაში. ზოგიერთი დიდი მყინვარისათვის შეიქმნა  ანიმაციური რუკა გეოინფორმაციულ 

სისტემებში. 
 

I. 3. სახელმწიფო გრანტით (რუსთაველის ფონდი) დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 
# პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა 

და სამეცნიერო 

მიმართულების 

მითითებით 

 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 
პროექტის 

ხელმძღვანელი 

პროექტის 

შემსრულებლები 

1 ნიადაგის ეროზიის 

კვლევა დისტანციური 

ზონდირების 

გამოყენებით 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდი 

მ. ციცაგი მარიამ ციცაგი 

2 ნიადაგის ეროზიული 

პროცესების შეფასება და  

GIS მოდელირება (შიდა 

ქართლის მაგალითზე) 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდი 

მ. ციცაგი მარიამ ციცაგი 

3 გლაციოლოგიური 

კვლევების 

განვითარება 

საქართველოში 

დისტანციური 

ზონდირების 

მეთოდის 

გამოყენებით 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდი 

ლ. ტიელიძე ლ. ტიელიძე 

4 
მეწყრული ფერდობების 

მდგრადობის შეფასება 

თანამედროვე 

მეთოდოლოგიებით 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდი 

გ. გაფრინდაშვილი გ. გაფრინდაშვილი 

                                დასრულებული პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგები 

1 
სტაჟირება განხორციელდა University of Lethbridge, Alberta, Canada (23 თებერვალი 23 ივლისი 2015) 

სტაჟირების პერიოდში განხორციელდა: 1) დისტანციური ზონდირების საფუძვლების გაცნობა; 2) 

ციფრული სურათების კლასიფიკაცია; 3) ციფრულ სურათებზე მანიპულაციები შესრულდა 

პროგრამებში Arc GIS, PCI Geomatica, ENVI; 4) მცენარეულობის ინდექსების გამოყენების 

პრაქტიკული მხარეები 5) ციფრული ჰემისფერული ფოტოგრაფირების საფუძვლები. 

2 
სტაჟირება ნიადაგების ეროზიის კვლევით ლაბორატორიაში. პერდუს უნივერსიტეტი. დასავლეთ 

ლაფაეტი. ინდიანა. აშშ. საზღვარგარეთ სტაჟირების მიზანი იყო თანამედროვე მეთოდების გაცნობა 

ნიადაგების ეროზიის კველვაში. ნიადაგის ეროზიის კვლევის ეროვნული ლაბორატორია პერდუს 

უნივერსიტეტში მრავალი წელია აქტიურად მუშაობს ნიადაგის მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და 

ეროზიული პროცესების რაოდენობრივი შეფასების მეთოდოლოგიაზე, გარდა იმ მეთოდებისა 

რომელსაც ჩვენ კვლევის პროცესში გამოვიყენებთ, მათ ძალზე მარალ დონეზე აქვთ საველე კვლევის 

მეთოდები. უცხოელი კოლეგებისგან მივიღე ბევრი პრაქტიკული რჩევა საქართველოში დაგეგმილი 

აქტივობებთან დაკავშირებით, მონაწილეობა მივიღე ორი ქვეყნის (აშშ-ჩინეთი) მიერ ორგანიზებულ 

კონფერენციასა და ვორქშოპში ,,მეცნიერება კრიტიკული ზონის შესახებ’’. 
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3 
პროექტის ფარგლებში მოხდა მყინვარული აუზების ციფრული მოდელების შექმნა 

გოეინფორმაციულ სისიტემებში. სადაც დატანილია ყველა მნიშვნელოვანი გეოგრაფიული, 

გეომორფოლოგიური და გლაცილოგიური ობიექტი. მიღებული რელიეფის მოდელების 

დახმარებით მოხდა უკანასკნელი სტადიალური გამყინვარების მასშტაბების აღდგენა. შესაბამისად 

დაზუსტდა ამ პერიოდიდან მყინვარების უკანდახევის მაჩვენებელი, როგორც სიგრძეში, ასევე 

ფართობში.  

პროექტის ფარგლებში ასევე მოხდა სტაჟირების გავლა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კერძოდ 

მეინის უნივერსიტეტის კლიმატის ცვლილების ინსტიტუტში. სტაჟირების პერიოდში მოხდბა 

უცხოელ კოლეგებთან სამუშაო შეხვედრები და მათი დაინტერესება საქართველოში მიმდინარე 

კვლევებით, ასვე მოხდა მყინვარების დინამიკაზე მოპოვებული მონაცემთა გაცვლა მსოფლიოს 

სხვადასხვა გლაციოლოგიური პროფილის სამეცნიერო ცენტრებთან (მაგ. მსოფლიო მყინვარების 

მონიტორინგის სერვისი, თოვლისა და ყინულის ნაციონალური ცენტრი). რამდენიმე საერთაშირისო 

კონფერენციაზე (აშშ) გაკეთდა მოხსენებები საქართველოს მყინვარების შესახებ. ასევე 

მაღალრეიტინგულ უცხოურ სამეცნიერო ჟურნალებში (აშშ, ჩინეთი, გერმანია, რუსეთი) დაიბეჭდა 

სამეცნიერო სტატიები. 

4 
კვლევის მიზანია საქართველოს ტერიტორიაზე მეწყრული მოვლენებით დაზიანებული 

ტერიტორიების მდგომარეობის გამოკვლევა და შეფასება, აგრეთვე შერჩეული კონკრეტულ 

დაძაბულ უბნებზე მეწყრული ფერდობების მდგრადობის გამოანგარიშება თანამედროვე 

მეთოდოლოგიით. კვლევის ფარგლებში მოხდება:  

- საკვლევ ტერიტორიაზე მეწყრული პროცესების შესახებ არსებული კვლევების ანალიზი;  

- მეწყრულ მოვლენებზე არსებული მასალის შეკრება, დამუშავება და მათი გამოყენება ფერდობების 

მდგრადობის გამოანგარიშებისთვის;  

- მეწყრული საშიშროების რუკის შედგენისთვის საჭირო ფაქტორთა (ფერდობები, გეოლოგია, 

გეომორფოლოგია, მიწის საფარი, გზები, ჰიდროგრაფიული ქსელი, სეისმურობა და სხვა) მონაცემთა 

ბაზების დამუშავება და გაანალიზება;  

- პოტენციურად განსაკუთრებით საშიში კერების გამოვლენა და კონკრეტულ უბნებზე ფერდობების 

მდგრადობის ანალიზის ჩატარება თანამედროვე პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით. 
 

I. 4.   
# პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა 

და სამეცნიერო 

მიმართულების 

მითითებით 

 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 
პროექტის 

ხელმძღვანელი 

პროექტის 

შემსრულებლები 

1 რაჭის კირქვული 

მასივის სპელეო-

გეომორფოლოგიური 

კვლევა 

თანამედროვე 

მეთოდების 

გამოყენებით 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდი 

ლ. ასანიძე  ლ. ასანიძე  

2 საქართველოს 

ტერიტორიაზე 

კარსტული ფენომენების 

ფორმირების 

(გენეზისის) პირობების 

დადგენა და 

გამოვლენილი 

მღვიმური სისტემების 

ტურისტული 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდი 

ნ. ბოლაშვილი კ.წიქარიშვილი 

ლ. ასანიძე 

ზ. ლეჟავა 
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მიზნებისათვის 

გამოყენების 

პერსპექტივები 
 

3 საქართველოს 

გლაციოლოგიური 

კატალოგი 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდი 

გ. ლომინაძე ლ. ტიელიძე 

ნ. ლომიძე 

გ. გაფრინდაშვილი 

ლ. გადრანი 

ნ. ჩიხრაძე 

4 დისტანციური 

ზონდირება, გეო-

საინფორმაციო 

სისტემები და 

მეოთხეული 

გლაციოლოგია 

(კვალიფიკაციის 

ამღლების პროგრამა) 

განათლების 

საერთაშორისო ცენტრი 

ლ. ტიელიძე ლ. ტიელიძე 

  გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგები 

1 
პროექტის ფარგლებში სხვადასხვა მეთოდების გამოყენებით განხორციელდა რაჭის კირქვულ 

მასივზე განვითარებული კარსტული პროცესების  გამოკვლევა, მოვახდინეთ არსებული 

ლიტერატურული მასალის ანალიზი და  ექსპედიციის  განხორციელება საკვლევ რეგიონში და 

კარსტული მღვიმეების სპელეო-გეომორფოლოგიური დახასიათება. მოხდა  მნიშვნელოვანი 

კარსტული ობიექტების მორფოლოგიურ-მორფომეტრიული პარამეტრების დადგენა და მღვიმეთა 

შესასვლელების, კარსტული „ძაბრების“, და სხვ. გეოგრაფიული კოორდინატების განსაზღვრა. 

თანამედროვე ხელსაწყოების გამოყენებით ისეთები როგორიცაა: (Suunto KB-14 Precision Global 

Compass,  Clinometer with Percent and Degree Scales), მოხდა კარსტულ მღვიმეთა  დახრილობისა და 

მიმართულების განსაზღვრა მიწის ქვედა ფენებში, ლაზერული ხელსაწყოს გამოყენებით (laserliner 

distance master) მოხდა მღვიმეების შიდა სივრცეების აგეგმვა და მათი მასშტაბურობის დადგენა და 

ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მიღებული მონაცემების საფუძველზე მღვიმეთა ციფრული მონაცემთა  

ბაზების შექმნა. ექსპედიციის დროს განხორციელდა ნიმუშების აღება კარსტულ წყლებზე 

(ვოკლუზები, წყაროები,)  და ქიმიური ანალიზების საფუძველზე მოხდა მათი სასმელად 

ვარგისიანობის განსაზღვრა, რაც ძალზედ მნიშვნელოვანია როგორც მეცნიერული ასევე 

პრაქტიკული თვალსაზრისით, რადგან აღნიშნული კირქვული მასივი მნიშვნელოვან 

ჰიდრორესურსებს შეიცავს და მათი სრულფასოვანი კვლევა სახელმწიფოებრივ საქმეს წარმოადგენს. 

კარსტულ მღვიმეებში ჩავატარეთ ეპიზოდური სპელეო-კლიმატური დაკვირვებები მიწისქვეშა 

ჰაერის ელემენტებზე (ჰაერის ტემპერატურა, სინოტივე, ატმოსფერული წნევა) მინი-მეტეო 

სადგურის (kestrel 2500 NV)-ის საშუალებით. 

ველზე მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე, თანამედროვე მეთოდების (აოროკოსმოსური 

სურათების დეშიფრირება) და უახლესი კომპიუტერული პროგრამების გამოყენებით (Erdas imagine, 

Compass 32 program manager, Arc Scene-3D),  მეორე საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა 

ტურისტული თვალსაზრისით ყველა პერსპექტიული კარსტული მღვიმის სამგანზომილებიანი 

მოდელის შექმნა, რაც დღესდღეობით საქართველოში უპრეცენდენტოა.  ამ ეტაპზე მიმდინარებს 

კარტოგრაფიული მეთოდების გამოყენებით პერსპექტიული  კარსტული   ობიექტების   

გავრცელების   რუკის  შედგენა,  გეოინფორმაციულ   სისტემებში  (GIS). აღნიშნული გრანტის 

ფარგლებში მოხდა სტაჟირების გავლა ამერიკაში, დასავლეთ კენტუკის უნივერსიტეტში, სადაც 

შესწავლილ იქნა კვლევის თანამედროვე მეთოდები და დამყარდა სამეცნიერო თანამშრომლობა 

მომავალი კვლევებისათვის. 
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2 
განისაზღვრა   ფოთოლცვენის მღვიმის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული ყველა კარსტული 

ობიექტის (ძაბრი, ჭა, შახტი და სხვ.) წყალშთანთქმის კერის და ვოკლუზური წყაროების ზუსტი 

ადგილმდებარეობა და ჰიფსომეტრიული სიმაღლეები. აიგეგმა მღვიმის მიმდებარე ტერიტორიაზე 

არსებული სიღრუეები,  დადგინდა მათი გავრცელების სავარაუდო მიმართულებები.  შესწავლილ 

იქნა ფოთოლცვენის მღვიმის კლიმატური მახასიათებლები უფსკრულის ზედა ადვილად მისადგომ 

მონაკვეთებში, ჩასასვლელიდან 150 მ სიღრმემდე; მღვიმისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის 

რადიაციული მდგომარეობის შესწავლის  მიზნით გაზომვები ჩატარდა  PPA-01M-01  

რადიომეტრის მეშვეობით. გამა-რადიაციული ფონი განისაზღვრა MKC-AT1117M  ტიპის 

დოზიმეტრ-რადიომეტრით. მსუბუქი იონების კონცენტრაცია იზომებოდა პორტატული 

აეროიონების მთვლელით. 

3 პროექტის ფარგლებში 2015 წელს მოხდა მდინარეების კოდორის, ბზიფის, კელასურის, ლიახვის 

და არღუნის აუზის მყინვარების შესწავლა ახალი აეროკოსმოსური სურათების (Landsat L5, L8 

OLI/TIRS, ASTER) საფუძველზე და მათი შედარება ძველ ანალოგიური შიინაარსის მონაცემებთან. 

საველე სამუშაოები ჩატარდა მდინარეების ენგურის, რიონის  და თერგის აუზის მყინვარებზე 

(მესტიის, ონის, ლენტეხის და სტეფანწმინდის მუნიციპალიტეტები). დამუშავდა მაღალმთიანი 

მეტეოსადგურების ჰაერის ტემპერატურების შესახებ გამოქვეყნებული მასალები.  განისაზღვრა საშ. 

წლიური ტემპერატურების გრადიენტები ფირნის ხაზის სიმაღლეზე, რომლებიც შემდეგ 

დაუკავშირად მყინვარების მორფომეტრულ მახასიათებლებს. გამოყვეყნდა რამდენიმე სამეცნიერო 

სტატია საქართველოში და საზღვარგარეთ, აგრეთვე სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენციებზე 

გაკეთდა სამეცნიერო მოხსენებები. ასევე დაიწყო მუშაობა საქართველოს მყინვარების კატალოგზე 

და მონოგრაფიაზე რომელიც 2016 წელს გამოქვეყნდება. 

4 
პროექტის ფარგლებში ხდება კვალიფიკაციის ამაღლება ჩრდილოეთ ბრიტანეთის კოლუმბიის 

უნივერსიტეტში, რომელიც მდებარეობს კანადაში და მსოფლიოს ერთ-ერთ მოწინავე ადგილზეა 

გლაციოლოგიური მიმართულების კვლევებში. პროგრამა კონკრეტულად მიმდინარეობს 

მეოთხეულ გლაციოლოგიაში, დისტანციურ ზონდირებასა და გეო-საინფორმაციო სისტემებში, 

რათა სამომავლოდ საქართველოშიც დაინერგოს და განვითარდეს მსგავსი სახის კვლევები. 

პროექტის ფარგლებში ასევე ხდება სამუშაო შეხვედრები უცხოელ მეცნიერებთან და მათი 

დაინტერესება საქართველოში მიმდინარე გლაციოლოგიური კვლევებთ. 
 

II. 1. პუბლიკაციები: 

ა) საქართველოში 

# ავტორი/ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის ნომერი 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

ზ. ლეჟავა 

კ. წიქარიშვილი  

ნ.ბოლაშვილი 

ლ. ასანიძე  

ნ.ჩიხრაძე 

ეკის მთის კარსტულ-

ჰიდროლოგიური და 

სპელეოლოგიური 

კვლევის წინასწარი 

შედეგები 

საერთაშორისო 

კონფერენცია- 

"გამოყენებითი 

ეკოლოგია: 

პრობლემები, 

ინოვაცია" მასალები 
ICAE-2015. ISBN 978-

9941-0-7644-2. 
http://icae-2015.tsu.ge/ 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა. 

თბილისი, 

საქართველო 

გვ. 89-95 

 

 

2 გ.ლომინაძე 

ი.პაპაშვილი,  

ს.ხორავა 

ზღვის სანაპიროს 

შუამდინარეთის რიონი-

სუფსას თანამედროვე 

განვითარების 

ტენდენციები, 

საერთაშორისო 

კონფერენცია 

„გამოყენებითი 

KKKKICAE-2015 

      

 

თბილისი  გვ. 42-47 



2015 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაობის ანგარიში 
15 იანვარი, 

2016 
 

9 

             თსუ, ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი   |  
 

ეკოლოგია:პრობლემები, 

ინოვაციები“ 
3 ლ. ტიელიძე 

 

აფხაზეთის მყინვარების 

ფართობის ცვლილება 

ბოლო ერთი საუკუნის 

განმავლობაში 

გეოგრაფიისა და 

ანთროპოლოგიის 

თანამედროვე 

პრობლემები, 

საერთაშორისო 

კონფერეციის 

მასალები 

მიძღვნილი 

აკადემიკოს 

ალექსანდრე 

ჯავახიშვილის 

დაბადებიდან 140 

წლისთავს 

ივანე  ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა. 

თბილისი 

გვ. 252-258 

4 ლ. ტიელიძე 

ლ. გადრანი 

რ. კუმლაძე 

კლიმატის ცვლილების 

გავლენა მყინვარ 

ჭალაათზე ბოლო 

ნახევარი საუკუნის 

განმავლობაში 

გეოგრაფიისა და 

ანთროპოლოგიის 

თანამედროვე 

პრობლემები, 

საერთაშორისო 

კონფერეციის 

მასალები 

მიძღვნილი 

აკადემიკოს 

ალექსანდრე 

ჯავახიშვილის 

დაბადებიდან 140 

წლისთავს 

ივანე  ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა. 

თბილისი 

გვ. 246-251 

5 ლ. გადრანი   

გ. გაფრინდაშვილი  

ქ.თბილისის 

თანამედროვე 

გეოეკოლოგიური 

მდგომარეობა, 

საერთაშორისო 

კონფერენცია   

„გეოგრაფიის და 

ანთროპოლოგიის 

თანამედროვე 

პრობლემები“-ს 

შრომათა კრებული  

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

გვ. 272-276 

6 გ.გაფრინდაშვილი 

ნ. ზაუტაშვილი 

ზ.ბოსტაშვილი  

ნ. ფოფორაძე   

მიწისქვეშა წყლების 

მონიტორინგული 

ქსელის აღდგენა 

საქართველოში 

კონფერენცია 

“თანამედროვე 

გეოლოგიის 

პრობლემების” 

შრომათა კრებული 

თბილისი, 

საქართველო, 

გვ. 46-51 

7 გ. გაფრინდაშვილი  გეოლოგიური 

პროცესების (მეწყერი, 

ღვარცოფი, კლდეზვავ-

ქვათაცვენა და სხვა) 

საველე კვლევის 

მეთოდოლოგია 

 თბილისი 30 გვ. 

8 ე. წერეთელი   

გ.გაფრინდაშვილი  

საქართველოში 

გეოლოგიური სტიქიური 

კატასტროფების 

არსებული პრობლემები 

და მათ 

საქართველოს 

მეცნიერებისა და 

განათლების 

სამინისტრო, წყალთა 

თბილისი გვ. 25-31 
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აღმოსაფხვრელად 

პირველი რიგის 

განსახორციელებელი 

საადაპტაციო-

პრევენციული 

ღონისძიებების 

მეთოდოლოგიური 

ქმედებები 

მეურნეობის 

ინსტიტუტი, შრომათა 

კრებული 

9 ე. წერეთელი   

გ.გაფრინდაშვილი 

ბოლაშვილი ნ.  

მდ. მდ. თერგის, 

არაგვისა და ასა-

არღუნის აუზებში 

ღვარცოფული 

პროცესების 

განვითარების 

მასშტაბები და 

საშიშროების რისკი 

მოსახლეობისა და 

საინჟინრო-სამეურნეო 

ობიექტებისათვის 

საქართველოს 

მეცნიერებათა 

ეროვნული აკადემიის 

შრომათა კრებული 

თბილისი 27 გვ. 

10 მ. გაფრინდაშვილი 

ე.წერეთელი 

გ.გაფრინდაშვილი  

და სხვები 

საქართველოში 

სტიქიური გეოლოგიური 

პროცესების 

განვითარების 

მდგომარეობა, 2014 

წლის გააქტიურების 

შედეგები და 

საშიშროების რისკი 2015 

წლისათვის 

საქართველოს 

გარემოსა და 

ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის 

სამინისტრო, გარემოს 

ეროვნული სააგენტო, 

გეოლოგიის 

დეპარტამენტი 

საქართველო 376 გვ. 

11 გ.ყავლაშვილი  საქართველოს შავი 

ზღვის სანაპირო ზოლის 

მდგრადობის 

შენარჩუნების 

გეოგრაფიული 

ასპექტები  

თბილისი, 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

 გვ. 57-61 

12 ზ.ჯანელიძე 

ნ.ჩიხრაძე   

შავი ზღვის ევსტაზიის 

როლი პალიასტომის 

ტბის ქვაბულის  

წარმოქმნა–

განვითარებაში 

საერთაშორისო 

კონფერენციის 

"გეოგრაფიისა და 

ანთროპოლოგიის 

თანამედროვე 

პრობლემების" 

მასალების კრებული. 

2015. ISBN 978-9941-13-
457-9 

თსუ-ს 

გამომცემლობა. 

თბილისი, 

საქართველო 

გვ. 91-94 

13 ნ. ჩიხრაძე  

ე. რენატო  

და სხვ. 

ახლო მანძილის 

ფოტოგრამეტრია, 

როგორც მეთოდი ზღვის 

სანაპირო ზონის 

გეოეკოლოგიური 

მონიტორინგისათვის 

(რამალიას პლაჟის 

მაგალითზე, 

პორტუგალია). 

საერთაშორისო 

კონფერენციის 

"გეოგრაფიისა და 

ანთროპოლოგიის 

თანამედროვე 

პრობლემების" 

მასალების კრებული. 

2015. ISBN 978-9941-13-

457-9 

თსუ-ს 

გამომცემლობა. 

თბილისი, 

საქართველო 

გვ. 62-65 
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(ინგლისურ ენაზე) 

ანოტაცია 

1 სენაკის მუნიციპალიტეტში (სოფ: საადამიო, საწულეისკირო და სხვ,) განხორციელდა კარსტულ-

სპელეოლოგიური სამუშაოები, და მიწისქვეშა, წყალქვეშა გამოკვლევები.  ლიტველ 

სპელეომყვინთავებთან ერთად  პირველად მოხდა საადამიოს და საწულეისკიროს მღვიმეების წყლიანი 

და მშრალი დერეფნების დაძლევა, აგეგმვა და აღწერა.  გამოკვლეული დერეფნების ჯამურმა სიგრძემ 

280 მეტრს გადააჭარბა. აღნიშნული აღმოჩენა დაფიქსირებულია ახალი გეოგრაფიული აღმოჩენების 

საერთაშორისო ბაზაში. 

2 ცენტრალური კოლხეთის სანაპირო ზონა, სადაც განლაგებულია ქალაქი ფოთი და საზღვაო 

ნავსადგური, ჩამოყალიბდა მდ. რიონის მიერ უხვად შემოტანილი მყარი ჩამონადენისაგან. ბოლო 150 

წლის განმავლობაში სანაპირო ვითარდება ძლიერი ტექნოგენური ზეგავლენის პირობებში. მე-XIX 

საუკუნის მეორე ნახევარში აშენდა ფოთის ნავსადგური, რომლის მოლოებმა ფაქტობრივად დაყვეს 

კოლხეთის სანაპირო ორ ნაწილად, რის შედეგად ნავსადგურის სამხრეთით მდებარე 14 კილომეტრიანმა 

სანაპირომ მდ.სუფსას შესართავამდე   დამოუკიდებლად გაბვითარება დაიწყო. ფოთი-სუფსას შორის 

მდებარე სანაპიროს წყალქვეშა ფერდი შემოფარგლულია ჩრდილოეთიდან პორტის სამხრეთი მოლოს 

სიახლოვეს ფოთის წყალქვეშა კანიონის სათავით, და სამხრეთით მდ.სუფსის შესართავის წინ მდებარე 

იგივე სახელწოდების კანიონით. ორივე კანიონის სათავე ახლოს მდებარეობს ნაპირის ხაზთან და იქ 

დიდ სიღრმეებზე ჩაედინება ნაპირამგები ნატანის დიდი რაოდენობა.  საქართველოს 

შავიზღვისპირეთის სანაპირო ზონა ძირითადად აკუმულაციურ ტიპს ეკუთვნის, სადაც 

გავრცელებულია ბუნებრივი ქვიშა-კენჭოვანი პლაჟები. თავისთავად პლაჟები ბუნებრივი დამცავი 

სისტემაა, რომელიც განაპირობებს ძირითადი ნაპირის მდგრადობას. პლაჟური ზოლი მეტად 

მგრძნობიარეა ადამიანის მიერ ხელოვნურად ინიცირებული ნეგატიური ზემოქმედების მიმართ. ხშირ 

შემთხვევაში ნაპირების დეგრადაცია განპირობებულია აღნიშნული ზეგავლენით. შედეგად 

დაზიანებული ნაპირები ითხოვენ ნაპირდაცვითი ღონისძიებების ჩატარებას, რომლის სწორი 

საპროექტო გადაწყვეტილება დამოკიდებულია სანაპირო ზონაში მიმდინარე ლითო-დინამიკური 

პროცესების ღრმა შესწავლაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩატარებული ძვირადღირებული 

ნაპირდაცვითი ღონისძიებები არ იქნება ეფექტური.   

 

3 სტატიაში მოცემულია აფხაზეთის კავკასიონის, კერძოდ მდინარეების - ბზიფის, კელასურის, და 

კოდორის მყინვარების დინამიკა ბოლო ერთი საუკუნის განმავლობაში. კვლევის დროს ჩვენ 

გამოვიყენეთ 1911 წელის კ. პოდოზერსკის მიერ შედგენილ მყინვარების კატალოგის მონაცემებს და 

1960-იანი წლების მსხვილმასშტაბიან ტიპოგრაფიულ რუკებს. თანამედროვე მყინვარების 

რაოდენობისა და ფართობის დადგენის მიზნით ჩვენ გამოვიყენეთ 2014 წლის Landsat-ის კოსმოსურ 

სურათებს. კერძოდ Landsat L8 OLI/TIRS (Operational Land Imager and Thermal Infrared Sensor) (USGS) 

სურათებს, რომელიც გადაღებულია 2014 წლის აგვისტოს თვეში. 

4 სტატიაში განხილულია მყინვარ ჭალაათის დინამიკა ბოლო ნახევარი საუკუნის განმავლობაში 

კლიმატურ ელემენტებტან კავშირში. კვლევის დროს გამოვიყენეთ 1960-იან წლებში შედგენილი 

1:50,000 მასშტაბის ტოპოგრაფიული რუკები. აგრეთვე გამოვიყენეთ დისტანციური ზონდირების 

მეთოდი რომელიც მყინვარების დინამიკის კვლევისათვის (ფართობის ცვალებადობა, მყინვარის ენის 

სიგრძის და ზღვის დონიდან სიმაღლის განსაზღვრა, ფირნის ხაზის სიმაღლებრივი ცვალებადობა) 

ყველაზე კარგი თანამედროვე საშუალებაა და გამოირჩევა შედეგების სწრაფად მიღებით. 

კვლევისათვის საჭირო მასალას წარმოადგენს ’’Landsat’’-ის ხელოვნური თანამგზავრიდან 1986 წლის 6 

აგვისტოს, 2000 წლის 12 აგვისტოს და 2014 წლის 11 აგვისტოს მიღებული სპექტრული 

გამოსახულებები LandsatTM (Thematic Mapper) (USGS). ასევე გამოვიყენეთ 2011 წლის საველე მასალები, 

როდესაც მყინვარზე 3 თვის განმავლობაში (ივნისი-ივლისი-აგვისტო) გვქონდა სტაციონალური 

ბანაკი.  

5 ქალაქები წარმოადგენენ ადამიანის მიერ შექმნილ რთულ სოციალურ-ეკონომიკურ საინჟინრო 

კომპლექსებს. მათი ურთიერთქმედება ბუნებრივ პირობებთან მუდმივად იცვლება. მნიშვნელოვანი 

ტერიტორიების ურბანიზაცია მათი გამოყენება კომუნიკაციისთვის ენერგეტიკის და რესურსების 

წყაროსათვის,  ხდება მიზეზი გლობალური ცვლილებისა, რაც პლანეტაზე მიმდინარეობს. ქალაქი 

წარმოადგენს თავისთავად ადამიანის საცხოვრებლის უმაღლეს ფორმას.  

ურბანიზაციის ცნება მოიაზრება საზოგადოების განვითარების ხელშემწყობ ფაქტორად. აქ ვხვდებით 
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წინააღმდეგობას, რადგან მის მიერ გამოწვეული შედეგები, უარყოფითად მოქმედებს სწორედ ამ 

საზოგადოებაზე. ქალაქის მოსახლეობის ზრდას თან სდევს გაუმართავი, პრობლემური, ხშირად 

უკანონო დასახლებების მშენებლობა. ქალაქების გარემოს კომპლექსური შეფასება რეგულირების 

უმნიშვნელოვანეს ეტაპს წარმოადგენს, იგი ერთგვარი საფუძველია  ქალაქების გეოეკოლოგიური 

განვითარების ეფექტურობის, პრიორიტეტებისა და სტრატეგიების განსაზღვრისათვის.  

თბილისის, როგორც დედაქალაქის ფუნქციონირებისთვის უმთავრესია მისი გეოგრაფიული გარემოს 

მდგრადობა, მისი ენდოგენური და ეგზოგენური ფაქტორებისა და პროცესების ჯეროვანი შესწავლა და 

ქალაქის განვითარების ტენდენციაში მისი გათვალისწინება. პრაქტიკამ და დრომ დაგვანახა, რომ 

ქალაქების კვლევისას აუცილებელია ისეთი მეთოდების, ანალიტიკური საფუძვლებისა და მიდგომების 

ძიება და დანერგვა, რომლებიც შეძლებისდაგვარად სრულად მოიცავენ გარემოზე, გარკვეული 

ზეგავლენის მქონე კომპონენტებისა და პროცესების აღწერასა და შეფასებას, განსაკუთრებით კლიმატის 

ცვლილების კონტექსტში. 

ქ. თბილისში არსებული საშიში ეგზოდინამიკური პროცესების (მეწყერები, ღვარცოფები, 

კლდეზვავები, მდინარის ეროზია და სხვა) გავრცელებამ, მოსახლეობის მაღალმა რიცხოვნობამ, 

განაპირობა, რომ თბილისი მივიჩნიოთ კატასტროფის მაღალი რისკის მქონე ტერიტორიად, რადგან აქ 

მომხდარი ნებისმიერი კატასტროფული მოვლენით გამოწვეული ეკონომიკური ზარალი და ადამიანის 

მსხვერპლი მაღალი მაჩვენებლით ხასიათდება. თბილისის გეოეკოლოგიის და რელიეფის 

მდგრადობის შესწავლას აქვს, როგორც ზოგადაკადემიური ასევე დიდი პრაქტიკული მნიშვნელობა.   

6 საქართველო, რომელიც გეოგრაფიულად მდებარეობს სამხრეთ კავკასიის ცენტრალურ ნაწილში და 

იკავებს ევროპა-აზიის სასაზღვრო სივრცის საკვანძო ადგილს, თავისი მრავალსპექტრიანი ბუნებრივი 

ლანდშაფტით _ სუბტროპიკული ზღვისპირეთიდან დაწყებული მაღალმთიანი ალპურ-ნივალურის 

ჩათვლით და კულტურულ-ისტორიული ძეგლებით გამორჩეულ ადგილს იკავებს კავკასიის რეგიონში. 

ამასთან, ქვეყნის ტერიტორიის ათვისებას მრავალდარგობრივი მეურნეობის ქვეშ, მგრძნობიარე 

გეოლოგიური გარემოსა და მრავალსპექტრიანი კლიმატის პირობებში მნიშვნელოვნად ართულებს 

ეგზოგეოლოგიური პროცესების მასშტაბური განვითარება და გეოეკოლოგიური სიტუაციის 

უკიდურესი გართულებები.  

საქართველოში გეოლოგიური კატასტროფებისაგან მოსახლეობის დაცვა, მიწების შენარჩუნება და 

საინჟინრო ობიექტების (განსაკუთრებით სახაზო) უსაფრთხო ფუნქციონირება დიდი ხანია იქცა 

უმნიშვნელოვანეს სოციალურ-ეკონომიკურ, დემოგრაფიულ, პოლიტიკურ და ეკოლოგიურ 

პრობლემად. ამ პრობლემამ უფრო მწვავედ იჩინა თავი ბოლო პერიოდში კლიმატის გლობალური 

ცვლილებებისა და მიწისძვრების გააქტიურება-გაძლიერების საერთო ფონზე, ასევე ადამიანის 

საქმიანობის უკიდურესად გაზრდილი პრესინგით გეოლოგიურ გარემოზე. 

გეოლოგიური სტიქიის მაღალი რეაქტივაციის რისკის არეალში მოქცეულია ქვეყნის ტერიტორიის 

60%-მდე, დასახლებული პუნქტების 70%-ზე მეტი და ისეთი სტრატეგიული სახაზო და საინჟინრო 

ობიექტები, როგორიც არის საერთაშორისო ნავთობ-გაზსადენები, პირველი კატეგორიის 

საავტომობილო გზები, ჰიდროტექნიკური ნაგებობები. ამ მხრივ განსაკუთრებით გამოირჩევა მთიანი 

რეგიონები, სადაც სტიქიური პროცესებიდან უმაღლეს რეგისტრში წარმოგვიდგება მეწყრულ-

გრავიტაციული და ღვარცოფული მოვლენები, თოვლ-მყინვარების ჩამოქცევა, რომელთაგან 

გამოწვეული უარყოფითი შედეგები მოიცავენ ადამიანის საქმიანობის ყველა სფეროს. მათგან 

მიყენებული ყოველწლიური ზარალი მათი ფონური განვითარების პირობებშიც კი 100-150მლნ აშშ 

დოლარის ფარგლებშია, ხოლო პროცესების ექსტრემალური რეაქტივაციის დროს მილიარდიან 

ზღვარს გადადის. მაგალითისათვის 1987-88 წლების სტიქიით მიყენებულმა პირდაპირმა ზარალმა 

1მლრდ დოლარს გადააჭარბა, ხოლო 1991-92 წლებში _ 10მლრდ შეადგინა. XX საუკუნის ბოლოსათვის  

ეკომიგრანტების რისკმა 60 000 გადააჭარბა, ხოლო ადამიანთა მსხვერპლმა 1000. 

7 გეოლოგიური საფრთხის შესაფასებლად, ყველაზე მნიშვნელოვანია მომხდარი პროცესის შესახებ 

ისტორიული ინფორმაციის შეგროვება, ისტორიული წყაროებიდან, საველე კვლევებიდან, 

ინტერვიუებიდან და აეროფოტოსურათების დეშიფრირებიდან მიღებული ინფორმაცია, 

უმნიშვნელოვანესი საშიში გეოლოგიური პროცესების შესახებ, არსებული კადასტრული მონაცემები, 

თუმც ხშირ შემთხვევაში ინფორმაციის დეფიციტთან გვაქვს საქმე.  

აღნიშნულ პუბლიკაციაში განხილულია გეოლოგიური საფრთხეების (მეწყერი, ღვარცოფი, 

კლდეზვავ-ქვათაცვენა და სხვა) შეფასებისთვის საჭირო საველე კვლევების მეთოდოლოგიები. 
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8 საქართველოში ქვეყნის მდგრადი განვითარების ტემპს მნიშვნელოვნად ამუხრუჭებს ქვეყნის 

ეკონომიკური, სოციალური და ეკოლოგიური მდგენელების სინერგიზმი, რომლის უშუალო ანარეკლია 

სტიქიური გეოლოგიური მოვლენების ინტენსიური გააქტიურება და მასშტაბური განვითარება. 

პროცესების განვითარება-რეაქტივაციის მიზეზები მრავალსპექტრიანია, რომელთა შორის 

პროცესმაპროფილებელი ფაზისური დეტერმინანტული ფაქტორების გვერდით, გადამწყვეტ ადგილს 

იკავებენ დროსა და სივრცეში აქტიურად ცვალებადი კლიმატურ-მეტეოროლოგიური პარამეტრების 

მაჩვენებლები, ადამიანის საინჟინრო-სამეურნეო საქმიანობის უკიდურესად მაღალი პრესინგი და 

მიწისძვრების გააქტიურება.  

საქართველოში მაღალმთიანი ზონის გარდა თითქმის არ მოინახება ტერიტორია, სადაც უარყოფითი 

გეოლოგიური მოვლენების წარმოქმნა არ იყოს დაკავშირებული ადამიანის საქმიანობასთან. 

გეოლოგიური სტიქიის რისკების შემცირების პოტენციალს არანაკლებ ართულებს სტიქიის 

საშიშროების შეცნობისადმი საზოგადოების მზადყოფნის უკმარისობა, რაც პირველ ყოვლისა 

გამოიხატება მის არასაკმარის ინფორმირებაში და კატასტროფების მართვითი მექანიზმის 

არასრულყოფილებაში.  

ბუნებრივი კატასტროფების საშიშროების რისკის შესაფასებლად და ადრეული გაფრთხილების 

ეფექტური სისტემის შესაქმნელად ეროვნულ, რეგიონალურ და მუნიციპალურ დონეზე აუცილებელია 

ვიცოდეთ სად რა სახისა და მასშტაბის გეოლოგიური სტიქიის წარმოქმნა-გააქტიურება არის 

მოსალოდნელი და რა საშიშროებას უქადის მოსახლეობას და ინფრასტრუქტურულ ობიექტებს. 

ამასთან გეოლოგიური სტიქიის საშიშროების მართვითი ღონისძიებები უნდა ეფუძნებოდეს 

სიტუაციის ისეთ შეფასებით კრიტერიუმებს, როგორიც არის ტერიტორიის სტიქიური მოვლენების 

სახეობითი დაზიანებადობის ხარისხი და მათი წარმოქმნა-რეაქტივაციის მიზეზების განსაზღვრა, 

ასევე პირისპირ მყოფი ობიექტების საშიშროების რისკის შეფასება. ამ პრობლემების 

რეალიზაციისათვის აუცილებელია გვქონდეს პერმანენტულად წარმოებული რეგიონალური 

ხასიათის გეომონიტორინგული კვლევები მთელი ქვეყნის მასშტაბით; 2. გეოლოგიური სტიქიის 

შეფასების კრიტერიუმები ცალკეული რეგიონებისა და მუნიციპალიტეტების მიხედვით და 

შეფასებული სტიქიის საშიშროების რისკი და ელექტრონულ ვერსიაში დამუშავებული სპეციალური 

რუკები 1:50 000-1:100 000 მასშტაბში; 3. ორგანიზებული მეორე და მესამე დონის რეჟიმულ-

სტაციონალური პოლიგონები განსაკუთრებულად რელევანტურ და სტრატეგიულად მნიშვნელოვან 

ობიექტებზე. 4. დამუშავდეს ცალკეული რეგიონებისა და მუნიციპალიტეტების მიხედვით 

გეოლოგიური სტიქიური პროცესების განვითარების ტენდეციების ისტორიულ-სტატისტიკური 

მონაცემები იმ ფაქტორთა კონტექსტში, რომლების განაპირობებენ პროცესების წარმოქმნა-

რეაქტივაციის პირობებს; 5. თანამედროვე რეალობიდან გამომდინარე დამუშავდეს საქართველოს 

ტერიტორიის მეწყრულ-გრავიტაციული პროცესების რუკა ელექტრონულ ფორმატში 1:200 000 

მასშტაბში.  

9 მდ. მდ. თერგის, არაგვისა და ასა-არღუნის აუზები, რომლებიც იკავებენ ცენტრალური კავკასიონის 

მთიანი რეგიონის მნიშვნელოვან სივრცეს, თავისი გეოგრაფიული მდებარეობით, სტრატეგიული 

მნიშვნელობით, ბუნებრივი ლანდშაფტის განსაკუთრებული თავისებურებებით და მასში 

განლაგებული საინჟინრო ობიექტებით (ტრანსკავკასიის საავტომობილო გზა, მაგისტარლური 

გაზსადენი, დედაქალაქის წყალმომარაგების არტერიები, გუდაურის სამთო-სათხილამურო 

კომპლექსი), წიაღისეული სიმდიდრეებით, ისტორიულ-ეთნოგრაფიული ძეგლებით, სამთო 

ტურიზმისა და ალპინიზმის ინდუსტრიის განვითარების შესაძლებლობებით, სადაც მომავალში კიდევ 

უფრო მეტი საინჟინრო-სამეურნეო დანიშნულების მნიშვნელოვანი პროექტები ისახება, ყოველივე ეს 

დიდ პერსპექტივას იძლევა საკუთარი ეკონომიკური ბაზის განვითარებისათვის, მოსახლეობის 

დასაქმების და მიტოვებული სოფლების აღორძინებისათვის. მით უმეტეს, რომ მათი პერიმეტრის 

უდიდესი ნაწილი სახელმწიფო საზღვარს წარმოადგენს. 

ამავე დროს, რეგიონის უკიდურესად რთული რელიეფი, ლანდშაფტურ- კლიმატური პირობები და 

სენსიტიური გეოლოგიური გარემო ყოველთვის განსაზღვრავდა მოსახლეობის განსახლებისა და 

მეურნეობის საქმიანობის სპეციფიკას და განაპირობებდა გეოგრაფიული გარემოს ლანდშაფტურ-

ეკოლოგიურ წონასწორობას. მაგრამ, ვინაიდან ოპტიმალურად ასათვისებელი მიწები უკიდურესად 

შეზღუდულია, მისმა უსისტემო ათვისებამ გამოიწვია მიწების დეგრადაცია-გაუდაბურება კრიზისულ 

მდგომარეობამდე. ამას, თავის მხრივ მოჰყვა, ისედაც ძლიერ გართულებული, მრავალსახეობრივი 

სტიქიური 
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გეოლოგიური პროცესების (ეროზია, მეწყრები, ღვარცოფები, თოვლის ზვავები და სხვა) კიდევ უფრო 

მასშტაბური განვითარება, რასაც თან სდევდა განუზომლად დიდი მატერიალური ზარალი, ათასობით 

ადამიანის მიერ საცხოვრებელი სახლის დატოვება, ათეულობით სოფლის დაცარიელება და ადამინათა 

მსხვერპლი. 

10 გეოლოგიური მონიტორინგული კვლევები საფუძველზ ემომზადებული ანგარიში საქართველოს 

მთელს ტერიტორიაზე 2014 წელს განვითარებული სტიქიური გეოლოგიური პროცესების (მეწყერი, 

ღვარცოფი, კლდეზვავ-ქვათაცვენა და სხვა) განვითარების შედეგები, რეკომენდაციების გაცემა 

სხვადასხვა სახის დამცავი ღონისძიებების გატარების მიზნით და 2015 წლის პროგნოზი. 

11 შავი ზღვის სანაპირო ზონა საქართველოს ფარგლებში ძირითადად აკუმულაციური ტიპის არის. 

აკუმულაციური პროცესები მდინარეების მიერ უხვად შემოტანილი ზღვაში ნატანით და ზღვის 

ტალღური რეჟიმით არის წარმოქმნილი, რომელიც ანაწილებდა შემოტანილ ნატანს სანაპიროს 

გასწვრივ. პლაჟების არსებობა თავისთავად უზრუნველყოფდა ხმელეთის მდგრადობას ჰოლოცენის 

მეორე ნახევარში, ბოლო 5-6 ათასი წლის განმავლობაში. ძირითად მდინარეებზე ჰესე-ბის მშენებლობის 

გამო მნიშვნელოვნად შემცირდა ფხვიერი ნატანის შემოსვლა ზღვაში. შედეგად, აკუმულაციურ 

ნაპირებზე შეიმჩნევა პლაჟების მოცულობის შემცირება, რის შედეგად სანაპირო ზოლი თითქმის 

ყველგან განიცდის წარეცხვებს. ნაპირების მდგრადობის შესანარჩუნებლად დღის წესრიგში დგას 

ნაპირდაცვის ახალი სტრატეგიის შემუშავება, რომლის მიზანია პლაჟების ხელოვნურად მომარაგება 

ნატანით. ნატანის ყოველწლიური შეტანა უნდა ითვალისწინებდეს ადრე არსებულ ბუნებრივი 

პროცესების აღდგენას, რაც შეუწყობს ხელს ბუნებრივი ლანდშაფტების შენარჩუნებას.  

12 გეოლოგიური გაბურღვებით პალიასტომის ტბის ქვაბულიდან მოპოვებული ნალექების ნიმუშების 

ლითოლოგიურ-ფაციალური ანალიზის შედეგების გათვალისწინებით გაკეთებულია დასკვნა, რომ 

აღნიშნული ტბის წარმოქმნა-განვითარებაში მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა შავი ზღვის საშუალო 

დონის ცვალებადობამ ჰოლოცენის ეპოქის მეორე ნახევარში. 

13 ჩვენი მიზანი იყო ახლო მანძილის ფოტოგრამეტრიის მეთოდის გამოყენება ზღვის სანაპირო ზონის 

გეოეკოლოგიური მონიტორინგისათვის პორტუგალიის ერთ-ერთი პლაჟის – რამალიას პლაჟის 

მაგალითზე. რამალიას პლაჟს გადავუღეთ აეროფოტოები უპილოტო საფრენი აპარატით – swinglet 

CAM-ით, რომელსაც ვკონტროლებდით პროგრამა eMotion 2 - ით. პროგრამა 

AგისოფტPჰოტოშცანPროფესსსიონალ-ში აეროფოტოების დამუშავების  შედეგად მივიღეთ საკვლევი 

ადგილის 2-განზომილებიანი გეორეფერენსირებული ორთოფოტო და 3-განზომილებიანი ციფრული 

სიმაღლებრივი მოდელი. ამ ჯერზე სახმელეთო საკონტროლო წერტილების კოორდინატები არ 

დაგვიზუსტებია და ამიტომ სიმაღლის ცდომილება დაახლოებით 2.8. მეტრი მივიღეთ. ეს არ არის 

საკმარისი მაღალი სიზუსტის რუკების შესაქმნელად, რომელიც სანაპირო ზოლის მონოტინგისათვის 

გამოდგებოდა. თუმცა აღნიშნული მოდელების საფუძველზე გეოსაინფორმაციო სისტემებში 

შესაძლებელია საკვლევი არეალის მაღალი სიზუსტის (1სმ-5სმ) მსხვილმასშტაბიანი რუკების შექმნა, 

თუ კი მიღებული მოდელების კოორდინატებს და სიმაღლის მნიშვნელობებს დავაზუსტებთ შერჩეულ 

სახმელეთო საკონტროლო წერტილებში თანამგზავრული ნავიგაციის დიფერენციალური სისტემის 

(DGPS) გამოყენებით. 

 

    II. 2. პუბლიკაციები: 

                                    ბ) უცხოეთში 

მონოგრაფიები 

# ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის სათაური გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 იგორ ბონდირევი საქართველოს 

ფიზიკური გეოგრაფია 

SPRINGER, აშშ 300 გვ.  

ანოტაციები 

1 
მონოგრაფიაში მოცემულია ინფორმაცია  საქართველოს მდებარეობის, კლიმატის, გეოლოგიის, 

გეომორფოლოგიური თავისებურების შესახებ. მასში დეტალურადაა განხილული გეოგრაფიულ 

გარსში მიმდნარე თანამედროვე პროცესები. მონოგრაფია არის პირველი კომპლექსურ 
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გეოგრაფიული ნაწარმოები ინგლისურ ენაზე და განკუთვნილია მკითხველთა ფართო წრისათვის. 
 

სტატიები 

# ავტორი/ ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი  

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 ლ.ტიელიძე Glaciers Change Over the 

Last Century, Caucasus 

Mountains, Georgia, 

Observed by the Old 

Topographical Maps, 

Landsat and ASTER 

Satellite Imagery 

The Cryosphere 

Discussion. Vol. 9, 

Issue 4. 

Germany, European 

Geosciences Union. 

Copernicus Office. 

გვ.3777-3806 

2 ლ.ტიელიძე 

რ.კუმლაძე 

ლ.ასანიძე 

Glaciers Reduction and 

Climate Change 

Impact over the Last One 

Century in the Mulkhura 

River Basin, Caucasus 

Mountains, Georgia. 

 

International 

Journal of 

Geosciences,  

Vol. 6, No. 5. 

China. Scientific 

Research Publishing 
გვ. 465-472 

3 

ლ.ტიელიძე 

ნ.ლომიძე 

ლ.ასანიძე 

Glaciers Retreat and 

Climate Change Effect 

During the Last One 

Century in the 

Mestiachala River Basin, 

Caucasus Mountains, 

Georgia.   

Earth Sciences, 

Vol. 4, No. 2. 

USA. science 

publishing group 
გვ.72-79 

4 ლ.ტიელიძე 

გ.ლომინაძე 

ნ.ლომიძე 
 

Glaciers Fluctuation over 

the Last Half Century in 

the Headwaters of the 

Enguri River, Caucasus 

Mountains, Georgia. 

International 

Journal of 

Geosciences, 

Vol. 6, No. 4. 

China. Scientific 

Research Publishing 
გვ. 393-401 

5 ვ.პოპოვნინი 

ა.რეზეპკინი 

ლ.ტიელიძე 
 

Superficial moraine 

expansion on the 

Djankuat Glacier snout 

over the direct 

glaciological monitoring 

period.  

 

Earth Cryosphere, 

Vol. Xix, № 1. 

 

Russia. Russian 

Academy of Sciences 

Publishing 

გვ. 89-98 

6 ლ.ტიელიძე 

ლ.გადრანი 

რ.კუმლაძე 
 

A One Century Record of 

Changes at Nenskra and 

Nakra River Basins 

Glaciers, Causasus 

Mountains, Georgia.  

 

 

Natural Science, 

Vol. 7, No. 3. 

 

China. Scientific 

Research Publishing 
გვ. 151-157 

7 
ლ.ტიელიძე 

ლ.გადრანი 

მ.ციცაგი 

ნ.ჩიხრაძე 
 

Glaciers Dynamics Over 

the Last One Century in the 

Kodori River Basin, 

Caucasus Mountains, 

Georgia, Abkhazeti. 

American Journal 

of Environmental 

Protection. Special 

Issue: Applied 

Ecology, Problems, 

Innovations, Vol. 4, 

No. 3-1. 

USA. science 

publishing group 
გვ. 22-28 

8 ლ.ტიელიძე 

ნ.ჩიხრაძე 

დ.სვანაძე 

Glaciers Amount and 

Extent Change in the Dolra 

River Basin in 1911-1960-

American Journal 

of Climate Change. 

Vol. 4, No. 3. 

China. Scientific 

Research Publishing 
გვ. 217-225 

http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=56051#.VUPWD_kiqUk
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=56051#.VUPWD_kiqUk
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=56051#.VUPWD_kiqUk
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=56051#.VUPWD_kiqUk
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=56051#.VUPWD_kiqUk
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=56051#.VUPWD_kiqUk
http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/paperinfo.aspx?journalid=161&doi=10.11648/j.earth.20150402.12
http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/paperinfo.aspx?journalid=161&doi=10.11648/j.earth.20150402.12
http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/paperinfo.aspx?journalid=161&doi=10.11648/j.earth.20150402.12
http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/paperinfo.aspx?journalid=161&doi=10.11648/j.earth.20150402.12
http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/paperinfo.aspx?journalid=161&doi=10.11648/j.earth.20150402.12
http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/paperinfo.aspx?journalid=161&doi=10.11648/j.earth.20150402.12
http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/paperinfo.aspx?journalid=161&doi=10.11648/j.earth.20150402.12
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=55495#.VUPV7fkiqUk
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=55495#.VUPV7fkiqUk
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=55495#.VUPV7fkiqUk
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=55495#.VUPV7fkiqUk
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=55495#.VUPV7fkiqUk
http://www.izdatgeo.ru/journal.php?action=output_more&id=2&id_dop=304&idsearch=8415
http://www.izdatgeo.ru/journal.php?action=output_more&id=2&id_dop=304&idsearch=8415
http://www.izdatgeo.ru/journal.php?action=output_more&id=2&id_dop=304&idsearch=8415
http://www.izdatgeo.ru/journal.php?action=output_more&id=2&id_dop=304&idsearch=8415
http://www.izdatgeo.ru/journal.php?action=output_more&id=2&id_dop=304&idsearch=8415
http://www.izdatgeo.ru/journal.php?action=output_more&id=2&id_dop=304&idsearch=8415
http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=2&lang_num=2
http://www.izdatgeo.ru/journal.php?action=output&id=2&id_dop=304&lang_num=2
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=54884
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=54884
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=54884
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=54884
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=54884
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 2014 years, Caucasus 

Mountains, Georgia, 

Observed with Old 

Topographical Maps and 

Landsat Satellite Imagery. 

9  

ლ. ლენდი 

ლ. ასანიძე  

როლალონგის 

ხვედრითი 

წინააღმდეგობის 

ანალიზის შედეგები 

კარსტის 

პალეოტოპოგრაფიის 

ჩამოყალიბების შესახებ 

  

მე-14 

მულტიდისციპლ

ინარული 

კონფერენცია 

ღრმულებზე და 

კარსტზე 

საინჟინრო და 

გარემოს 

ზემოქმედების 

შესახებ 

როჩესტერი, 

მინესოტა, აშშ. 

კონფერენციის 

მასალები 

გვ. 365-370 

10 ზ. ლეჟავა 

კ. წიქარიშვილი  

ნ.ბოლაშვილი 

ლ. ასანიძე  

ნ.ჩიხრაძე 

გ.ჩართოლანი 

სათაფლია-წყალტუბოს 

კირქვული მასივის 

გეომორფოლოგიური 

თვისებები. (ინგლისურ 

ენაზე). 

საერთაშორისო 

ჟურნალი 

"დედამიწის 

შემსწავლელი 

მეცნიერებები". 

სპეციალური 

ნომერი: 

"გეოგრაფიისა და 

ანთროპოლოგიის 

თანამედროვე 

პრობლემები". ტ. 

4, № 5-1, 2015. doi: 
10.11648/j.earth.s.
2015040501.30 
ISSN: 2328-5974 
(Print); ISSN: 2328-
5982 (Online) 

გამომცემლობა: 

Science Publishing 

Group. ნიუ იორკი, 

აშშ. 

გვ. 108-112 

11 ზ. ლეჟავა 

ნ. ბოლაშვილი 

კ. წიქარიშვილი  ლ. 

ასანიძე  

ნ. ჩიხრაძე 

ბაქნური კარსტის (ზემო 

იმერეთის პლატო, 

საქართველო) 

ჰიდროლოგიური და 

ჰიდროგეოლოგიური 

დახასიათება. 

(ინგლისურ ენაზე) 

მე-14 

მულტიდისციპლ

ინარული 

კონფერენცია 

ღრმულებზე და 

კარსტზე 

საინჟინრო და 

გარემოს 

ზემოქმედების 

შესახებ 

როჩესტერი, 

მინესოტა, აშშ. 

კონფერენციის 

მასალები 

გვ. 93-100 

12 გ.გაფრინდაშვილი 

კ.ვ. ვესტენ 

მეწყრების საფრთხეების 

და რისკების რუკების 

შემუშავება 

საქართველოში (ინგ) 

ჟურნალი 

„ბუნებრივი 

საფრთხეები“, 

DOI 

10.1007/s11069-

015-1958-5 

ნიდერლანდების 

სამეფო 
გვ. 1-33 

13 გ.გაფრინდაშვილი 

მ.გაფრინდაშვილი 

კატასტროფული 

ღვარცოფი დარიალის 

ხეობაში (საქართველო) - 

ჟურნალი 

“ბუნებრივი 

მეცნიერებები“, 7, 
doi: 

აშშ 379-389 
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(ინგ)  10.4236/ns.2015.77
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ანოტაციები 

1

  

სტატიაში მოცემულია საქართველოს კავკასიონის მყინვარების დინამიკა. ცალკული მდინარეთა 

აუზების მიხედვით განხილულია მყინვარების რაოდენობისა და ფართობის პროცენტული და 

რაოდენობრივი ცვლილება 1911-1960-2014 წლებში. შესწავლილია საქართველოს მაღალმთიანი 

მეტეოსადგურების ჰაერის ტემპერატურული და ატმოსფერული ნალექების მსვლელობა. 

გამოვლენილია ის მდინარეთა აუზები სადაც მყინვარების ფართობისა და რაოდენობის შემცირების 

ყველაზე დიდი მაჩვენებლები გვაქვს და ახსნილია ამის მიზეზები.კვლევის დროს ჩვენ გამოვიყენეთ 

მე-19 საუკუნის 1:42 000 მასშტაბის ტოპოგრაფიული რუკები, რომელიც შედგენილია კავკასიის 

პირველი ტოპოგრაფიული აგეგმვის დროს, მენზუალური ხერხით. აგრეთვე გამოვიყენეთ 

კავკასიონის ცნობილი მკვლევარის კ. პოდოზერსკის მიერ 1911 წელს შედგენილი კავკასიონის 

სამხრეთ ფერდობის მყინვარების კატალოგი, რომელიც მე-19 საუკუნის რუკების საფუძველზეა 

შედგენილი. მე-20 საუკუნის 60-იანი წლების მყინვარების რაოდენობისა და ფართობის დასადგენად 

ჩვენ გამოვიყენეთ მე20-21ე საუკუნის ქართველი გლაციოლოგის რ. გობეჯიშვილის შრომა, 

რომელმაც 1960 წლის 1:50 000 ტოპოგრაფიული რუკების საფუძველზე შეადგინა საქართველოს 

მყინვარების ახალი დახასიათება. 2014 წლის მონაცემები მიღებული გვაქვს L8 OLI/TIRS (Operational 

Land Imager and Thermal Infrared Sensor) კოსმოსური სურათებით, რომელიც 2014 წლის აგვისტოს 

თვეშია გადაღებული.აღნიშნულ კვლევაში ძველი ტოპოგრაფიული რუკებისა და კოსმოსური 

სურათების გარდა ვიყენებთ კლიმატურ ინფორმაციას, რომელიც მიღებული გვაქვს საქართველოს 

მაღალმთიანი მეტეოსადგურებიდან. მყინვარების დინამიკის პარალელურად დადგენილია ჰაერის 

ტემპერატურებისა და ატმოსფერული ნალექების მსვლელობა მე20 საუკუნესა და 21-ე საუკუნის 

დასაწყისში.ნაშრომის ბოლოს მოცემულია საქართველოს უდიდესი მყინვარ ტვიბერის დინამიკა 

ბოლო ერთი საუკუნის განმავლობაში ზემოთაღნიშნული წლების მიხედვით, აგრეთვე 

გამოვლენილია საქართველოს სამი უდიდესი მყინვარი.  

2 
სტატიაში მოცემულია მდინარე მულხურას აუზის მყინვარების დინამიკა. კვლევის შედეგად 

დადგინდა, რომ ბოლო დაახლოებით ერთი საუკუნის განმავლობაში მდ. მულხურას აუზში 

მყინვარების ფართობი 34%-ით შემცირდა, ხოლო მათმა რაოდენობამ 281%-ით მოიმატა. აღნიშნულ 

პერიოდში კავკასიონის სამხრეთ ფერდობზე არცერთ სხვა მდინარის აუზში მყინვარების 

რაოდენობის ასეთი დიდი მატება არ ფიქსირდება. ეს ყველაფერი გამოიწვია იმ ფაქტმა რომ მე19 

საუკუნის ბოლოსა და მე20 საუკუნის დასაწყისში მულხურას აუზის მყინვარების ფართობი 

საქართველოს საერთო მყინვარების ფართობის ~17%-ს წარმოადგენდა და იმ დროისათვის 

მულხურას აუზი საქართველოს გამყინვარების მთავარ კერას წარმოადგენდა. ამ აუზში 

მდებარეობდა საქართველოს ორი უდისესი ხეობის რთული ტიპის მყინვარი ტვიბერი და წანერი 

(ნაგებასთან ერთად). სწორედ ამ მყინვარების დეგრადაციის შეგედად წარმოიქმნა შედარებით მცირე 

ზომის ხეობის მარტივი და კიდევ უფრო მცირე კარული ტიპის მყინვარები. 
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3 
სტატიაში განხილულია კავკასიონის სამხრეთ ფერდობზე მდებარე მდ. მესტიაჭალის აუზის 

მყინვარების დინამიკა ბოლო ერთი საუკუნის განმავლობაში. მოცემულია ხეობის რთული ტიპის 

მყინვარების ფართობის პროცენტული შემცირება ჰაერის ტემპერატურასთან კავშირში. 

განხილულია საქართთველოში უდიდესი მყინვარის - ლეხზირის უკანდახევა და ფართობის 

შემირება სხვადასხვა წლების მიხედვით. დადგენილია სიმაღლებრივი გრადიენტი და კორელაცია 

რეგიონში მდებარე ერთადერთ მოქმედ მეტეო სადგურის (მესტია) ჰაერის ტემპერატურულ 

მონაცემებსა და ჩვენ მიერ 2011 წელს მყინვარ ჭალაათზე გაზომილ ჰაერის ტემპერატურულ 

მონაცემებს შორის, transfer function-ის საშუალებით აღდგენილია ჭალაათის ჰაერის 

ტემპერატურების მსვლელობა 1906-2013 წლებში. აგრეთვე გამთვლილია მყინვარ ჭალაათის 

ზედაპირული მოდნობა. 

4 
აღნიშნულ სტატიაში მოცემულია მდინარე ენგურის სათავეებში მდებარე მყინვარების 

პარამეტრების ცვალებადობა, 1960-2013 წლებში, მდინარე ენგურის სათავეები  მდებარეობს 

კავკასიონის სამხრეთ ფერდობზე, საქართველოში. კვლევის დროს გამოვიყენეთ 1960 წლის 

ტოპოგრაფიული რუკები და 2014 წლის Landsat-ის კოსმოსური სურათები და 2014 წლის GPS-ის 

მონაცემები. კვლევის დროს ასევე დავადგინეთ მყინვარის ფართობისა და ენის დინამიკა კლიმატურ 

ელემენტებთან კავშირში.  

კვლევის შედეგად დავადგინეთ, რომ 1960-2013 წლებში ენგურის სათავეებში მყინვარების ფართობი 

21.3%-ით შემცირდა, ხოლო რაოდენობამ 9.5%-ით მოიმატა. მყინვარების რაოდენობის მომატება 

მყინვარ ხალდეს ფირნის არეში დნობის შედეგად რამდენიმე მცირე ზომის მყინვარის წარმოქმნამ 

განაპირობა, თორემ იგივე წლებში კავკასიონის სამხრეთ ფერდობზე თითქმის ყველა მყინვარულ 

აუზში მყინვარების ფართობის შემცირების პარალელურად მათი რაოდენობის კლებას აქვს ადგილი. 

აღნიშნულ პერიოდში მყინვარების არც თუ ისე დიდ უკანდახევას აქვს ადგილი. უკანდახევის 

ყველაზე პარატა მაჩვენებელი მყინავრ შხარაზე ფიქსირდება ~5.6 მ/წელიწადში, ხოლო ყველაზე 

დიდი უკანდახევა მყინვარ ადიშზე დაფიქსირად ~9.3 მ/წელიწადში, შესაბამისად ადიშის ენამაც სხვა 

მყინვარებთან შედაებით ყველაზე დიდი მანძილით აიწია სიმაღლეში და ზ.დ. 2330 მერტიდან 2485 

მეტრამდე გადაინაცვლა. 

5 
ცვალებადობა რომელიც მიღებულია სხვადასხვა წლების (1968-1983-2010) საველე გამოკვლევების 

საფუძველზე. კვლევის დროს ასევე გამოვიყენეთ დისტანციური ზონდირების მეთოდი. შედეგად 

დავადგინეთ, რომ მყინვარის ზედაპირზე ბოლო წლების განმავლობაში ნაშალი მასალა მკვეთრად 

იმატებს. 1968 წელს ნაშალი მასალით დაფარული იყო მყინვარის მხოლოდ 2%, ხოლო 2010 წელს 

მისი ფართობი 13%-ით გაიზარდა. რაც შეეხება, ნაშალის სისქეს - 42 წლის განმალობაში მორენული 

საფარი სისქეში მომატებულია 6.5-ჯერ  და საშუალოდ 70 სმ-ს შეადგენს. ნაშალი მასალის ასეთი 

მკვეთრი მატება მყინვარის ზედაპირზე ცვლის მზის რადიაციას, დნობის ინტენსივობას და 

მყინვარის მასის ბალანსს. 

6 
აღნიშნულ სტატიაში მოცემულია მდინარეების ნენსკრას და ნაკრას აუზი მყინვარების ცვალებადბა 

ბოლო ერთი საუკუნის განმავლობაში. კვლევის შედეგად დავადგინეთ, რომ 1911-2014 წლებში 

ნენსკრის აუზში მყინვარების ფართობი 50.54 კმ კვ-დან 48.62 კმ კვ-მდე შემცირდა, ხოლო რაოდენობა 

54-დან 75-მდე გაიზარდა. იგივე პერიოდში ნაკრას აუზში მყინვარების ფართობი 20.24 კმ კვ-დან 

18.49 კმ კვ-მდე შემცირდა, ხოლო რაოდენობა 26-დან 31-მდე გაიზარდა. აღნიშნულ დროის 

მონაკვეთში კავკასიონის სამხრეთ ფერდობის თითქმის ყველა მყინვარულ აუზში იგივე სურათი 

გვქონდა. რაც შეეხება 1960-2014 წლების პერიოდს, აქ უკვე განსხვავებული სურათი გვაქვს. კერძოდ, 

მყინვარების ფართობის შემცირებასთან ერთად ადგილი აქვს მათი რაოდენობის კლებას. მაგ. მდ. 

ნენსკრას აუზში მყინვარების ფართობი თითქმის განახევრდა, ანუ 48.62 კმ კვ-დან 25.58 კმ კვ-მდე 

შემცირდა, შესაბამისად რაოდენობაც 75-დან 67-მდე შემცირდა. მსგავსი სურათი გვაქვს ნაკრას 

აუზში, სადაც იგივე პერიოდში მყინვარების ფართობი 18.49 კმ კვ-დან 10.21 კმ კვ-მდე შემცირდა, 

ხოლო რაოდენობა 31-დან 28-მდე. 

7 
აღნიშნული ნაშრომში განხილულია ბოლო ერთი საუკუნის განმავლობაში კოდორის აუზის 

მყინვარების დინამიკა, რომელიც მდებარეობს, კავკასიონის სამხრეთ ფერდობზე კერძოდ 

საქართველოში. აგრეთვე მოცემულია აუხლესი სტატისტიკური ინფორმაცია ცალკეულ მდინარეთა 

აუზებში მდებარე მყინვარების შესახებ, განხილულია მათი მორფოლოგიური ტიპები, ექსპოზიცია 

და დინამიკა ცალკეული წლების მიხედვით. 

კვლევის დროს გამოვიყენეთ კ. პოდოზერსკის მიერ 1911 წელს  შედგენილი საქართველოს 
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მყინვარების კატალოგი. აგრეთვე გამოვიყენეთ 1960 წელს, ყოფილი საბჭოთა კავშირის გეოდეზიისა 

და კარტოგრაფიის დეპარტამენტის მიერ შედგენილი 1:25,000 და 1:50,000 მასშტაბის სამხედრო 

ტოპოგრაფიული რუკები, სადაც დეტალურადაა დატანილი იმ დროინდელი კავკასიონის სამხრეთ 

ფერდობის მყინვარები და მათი ენების დაბოლოვება. 

აგრეთვე გამოვიყენეთ დისტანციური ზონდირების მეთოდი, რომელიც მყინვარების დინამიკის 

კვლევისათვის ყველაზე კარგი თანამედროვე საშუალებაა და გამოირჩევა შედეგების სწრაფად 

მიღებით. კვლევისათვის საჭირო მასალას წარმოადგენს ’’Landsat’’-ის ხელოვნური თანამგზავრიდან 

მიღებული სპექტრული გამოსახულებები LandsatTM (Thematic Mapper) (USGS). შემდეგ გამოვიყენეთ  

Composite Bands-ის ფუნქცია პროგრამა ArcGis-ის დახმარებით და გამოსახულებები დავალაგეთ 7-4-2 

ის თანმიმდევრობით. აღნიშნული მეთოდის გამოყენების შედეგად დავადგინეთ კოდორის აუზის 

მყინვარების დინამიკა. 

8 
სტატიაში მოცემულია მდინარე დოლრას მყინვარების ფართობისა და რაოდენობის ცვლილება 

ბოლო ერთი საუკუნის განმავლობაში, კლიმატურ ელემენტებბთნ კავშირში. მდ. დოლრას აუზი 

მდებარეობს ცენტრალური კავკასიონის სამხრეთ ფერდობზე ზემო სვანეთის ტერიტორიაზე და 

ერთიანდება მდინარე ენგურის აუზში, რომელიც თავის მხრივ საქართველოს თანამედროვე 

გამყინვარების მთავარ კერას წარმოადგენს. აგრეთვე შესწავლილია მესტიის მეტეო სადგურის 

ჰაერის ტემპერატურული და ატმოსფერული ნალექების მსვლელობა მყინვარების დინამიკასთან 

კავშირში. ჩატარებული კვლევის შედეგად ვასკვნით, რომ 1911-1960 წლებში მდ. დოლრას აუზში 

მყინვარების რაოდენობამ 42%-ით მოიმატა, ხოლო ფართობი თითქმის იგივე დარჩა. ფართობის 

უცვლელობა გამოწვეულია ძველ ტოპოგრაფიულ რუკებზე დაშვებული შეცდომებით. იგივე 

პერიოდში ჰაერის ტემპერატურურების მსვლელობა ხასიათდება უარყოფითი ტრენდით. რაც 

შეეხება 1960-2013 წლებს, ამ პერიოდში მყინვარების ფართობი 30.2%-ით შემცირდა, ხოლო მათმა 

რაოდენობამ 42.9%-ით მოიმატა. იგივე პერიოდში ჰაერის ტემპერატურის ტრენდი დადებითია და 

საშუალო მრავალწლიური ტემპერატურა +0.10C-ით მაღალია საშუალო საუკუნეობრივ 

ტემპერატურაზე. ატმოსფერული ნალექების ტრენდიც დადებითია, მაგრამ დეკემბრის თვე 

ხასიათდება ნალექების კლებით.  

9 
კონფერენციაზე მოხსენებული იყო ელექტრული გამოკვლევების ზოგიერთი შედეგები, რომელიც 

2014 წლის გაზაფხულზე ჩატარდა ნიუ მექსიკოში, სადაც წყალდიდობის შედეგად წარმოიქმნა 

რამდენიმე კარსტული დოლინა სამანქანო გზის სიახლოვეს. ლაზერული დასხივების მეთოდით, 

ელექტრული გამოკვლევები ძირითადად მიმდინარეობდა ზედაპირიდან დაახლოებით 50-60 მეტრ 

სიღრმეზე თაბაშირიან ქანებში, სადაც აღმოჩნდა მცირე კარსტული სიცარიელეები, რომლებიც 

უშუალოდ დაკაშირებულნი იყვნენ ზედაპირზე დოლინების წარმოშობასთან. ზედაპირზე 

ძირითადად წარმოდგენილია თიხნარი ნიადაგები, რომლებიც ირეცხება ინტენსიურად 

წყალდიდობის დროს და ჩაიტანება სიღრმეში. 

10 
სათაფლია-წყალტუბოს კირქვული მასივის კარსტო და სპელეოგენეზის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან 

ფაქტორს, გეოლოგიური აგებულებით და ტექტონიკით განპირობებული, დღემდე სუსტად 

შესწავლილი რაიონის გეომორფოლოგიური თავისებურება წარმოადგენს. მუშაობის პროცესში 

ვისარგებლეთ დღემდე აპრობირებული ფუნდამენტური და გამოყენებითი კვლევის როგორც 

ტრადიციული, ისე უახლესი მეთოდიკური სისტემებით. მოვახდინეთ ტერიტორიის დეტალური 

გეომორფოლოგიური და კარსტულ-სპელეოლოგიური გამოკვლევები, ჩატარდა მსხვილმასშტაბიანი 

აგეგმვითი სამუშაოები, რის საფუძველზეც შედგა წყალტუბოს კირქვული მასივის 

გეომორფოლოგიური სქემატური რუკა და გამოიყო რელიეფის გენეტური ტიპები.  

11 
კარსტის სისტემატური შესწავლის დასაწყისიდანვე ჩამოყალიბდა მიწისქვეშა კარსტული წყლების 

ცირკულაციის ურთიერთსაწინააღმდეგო შეხედულებები. მკვლევართა გარკვეული ნაწილი 

ასაბუთებდა, რომ კარსტულ ოლქებში უნდა არსებობდეს კარსტული წყლების ერთიანი დონე. ხოლო, 

ნაწილი მკვლევარებისა  უპირატესობას აძლევდნენ იზოლირებული სისტემების თეორიებს.  

დასავლეთ საქართველოს კირქვულ ზოლში, რომელიც წარმოადგენს კავკასიონის ოროგენული ოლქის 

ნაწილს, ქართველ მკვლევართა მიერ დადგენილია იზოლირებული მიწისქვეშა აუზები. ამ 

მოსაზრებას ავტორთა ჯგუფიც იზიარებს. ამასთან ერთად, აღნიშნული კარსტული ზოლის უკიდურეს 

აღმოსავლეთ ნაწილში, რომელიც ცნობილია ზემო იმერეთის კარსტული პლატოს სახელწოდებით, 

გამოითქვა მოსაზრება კარსტული წყლების ერთიანი დონის არსებობის შესახებ. 
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12 
სტატიაში განხილულია საქართველოში მეწყრების, ღვარცოფების, კლდეზვავ-ქვათაცვენის 

საფრთხეების შეფასება თანამედროვე მეთოდოლოგიებით, საშიშროების რუკის შედგენა, 

ტერიტორიის დარაიონება ბუნებრივი საფრთხეების მიხედვით. გამოყენებულია სხვადასხვა 

ფაქტორული რუკები (ფერდობების დახრილობა, ექსპოზიცია, გეოლოგია, სეისმურობა, ნიადაგის 

საფარი, გეომორფოლოგია და სხვა). 

13 
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის უკიდურესად რთული რელიეფი, ლანდშაფტურ-კლიმატური პირობები 

და სენსიტიური გეოლოგიური გარემო ყოველთვის განსაზღვრავდა მოსახლეობის განსახლებისა და 

მეურნეობის საქმიანობის სპეციფიკას და განაპირობებდა გეოგრაფიული გარემოს ლანდშაფტურ-

ეკოლოგიურ წონასწორობას. მაგრამ, ვინაიდან ოპტიმალურად ასათვისებელი მიწები უკიდურესად 

შეზღუდულია, მისმა უსისტემო ათვისებამ გამოიწვია მიწების დეგრადაცია-გაუდაბურება 

კრიზისულ მდგომარეობამდე. ამას, თავის მხრივ მოჰყვა, ისედაც ძლიერ გართულებული, 

მრავალსახეობრივი სტიქიური გეოლოგიური პროცესების (ეროზია, მეწყრები, ღვარცოფები, თოვლის 

ზვავები და სხვა) კიდევ უფრო მასშტაბური განვითარება, რასაც თან სდევდა განუზომლად დიდი 

მატერიალური ზარალი, ათასობით ადამიანის მიერ საცხოვრებელი სახლის დატოვება, ათეულობით 

სოფლის დაცარიელება და ადამიანთა მსხვერპლი. სტატიაში განხილულია 2014 წელს დარიალის 

ხეობაში განვითარებული კატასტროფული ღვარცოფების განვითარების პირობები და მისგან 

გამოწვეული უარყოფითი შედეგები. 

14 
სტატიაში განხილულია მონაწილეობითი მეთოდის გამოყენებით საშიში ბუნებრივი საფრთხეების 

იდენტიფიცირება, საშიშროების რისკის შეფასება, რეკომენდაციების გაცემა და მონაცემთა ბაზის 

შექმნა. საკვლევ ტერიტორიად შერჩეული იქნა დუშეთის მუნიციპალიტეტი სოფ. ქვემო და ზემო 

მლეთა, სადაც ღვარცოფული და მეწყრული პროცესები საფრთხეს უქმნის მოსახლეობას და 

ინფრასტრუქტურას. 

15 
რეგიონის ბუნებრივ-გეოგრაფიულ ზონირებაში ვგულისხმობთ განსაზღვრული ტაქსონომიური 

რანგის გეოკომპლექსების გამოვლენასა და კარტოგრაფირებას.  გეოკომპლექსები - ინდივიდუალური 

ტერიტორიული ერთეულები ერთმანეთისაგან  განსხვავდებიან ბუნებრივი პირობები, 

ლანდშაფტების ჰიფსომეტრიული მდებარეობითა და მათი სივრცებრივი განლაგებით,  

გეოეკოლოგიური პრობლემებით, ანთროპოგენური ზემოქმედებების ფორმებითა და მასშტაბებით,   

სამეურნეო ათვისების ხასიათითა და ხარისხით. რეგიონის გეოეკოლოგიური პრობლემებით 

დაინტერესება განპირობებულია შავი ზღვისპირა (საქართველოს ფარგლები) ზოლის 

ბუნებათსარგებლობის პროცესში, სამეურნეო ათვისებასთან დაკავშირებული დინამიკური 

წონასწორობის მოსალდნელი რღვევებით. ბუნებრივი სისტემების ნეგატიურ გარდაქმნებს კი მისი 

ფუნქციონირების მოშლისა და 

არასასურველი გარდაქმნებისაკენ მივყავართ. გეოეკოლოგიური პრობლემის მეცნიერული 

გადაწყვეტა შესაძლებელია გარემოს კომპონენტებისა და გეოკომპლექსების მეცნიერული კვლევების 

საფუძველზე გეოგრაფიულ-ეკოლოგიური ასპექტების თანამედროვე მდგომარეობის შეფასებით, 

ანალიზითა და პროგნოზით. 

16 
შემუშავდა დასავლეთ საქართველოს ნოტიო სუბტროპიკული ზონის ზოგიერთ  ციტრუსოვან 

კულტურათა რაციონალური განლაგებისა  და ტერიტორიების სამეურნეო ათვისების, მათი 

აგრორესურსული პოტენციალის განსაზღვრის ლანდშაფტური – მრავალფაქტორული მეთოდი (12). 

აქცენტი გაკეთდა განსაკუთრებით იმ კომპონენტებზე (რელიეფი, კლიმატი, ნიადაგები), რომლებიც 

არსებით ზემოქმედებას ახდენენ ციტრუსოვანთა ზრდა–განვითარებასა და მოსავლიანობაზე. 

ჩატარდა იაპონიიდან ინტროდუცირებული მანდარინის ყინვაგამძლე ჯიშის - ტიახარა უნშიუს, 

ქართული საადრეოს და ადრეულას მორფომეტრიული ანალიზი (ბიომეტრიული მაჩვენებლები, 

ზრდის დასასრული და დასასრული, ნაყოფის მომწიფების დასაწყისი და მასიური მომწიფება, 

ყინვაგამძლეობა და სხვ.).   ლანდშაფტთა მრავალფაქტორული (მრავალკომპონენტური) მეთოდის 

გამოყენებით, რომელიც ითვალისწინებს თითოეული კომპონენტის როლს ციტრუსოვანთა 

გავრცელებაში, უმთავრესია: რელიეფი (დანაწევრება, დახრილობა, ექსპოზიცია), კლიმატი 

(ტემპერატურული ინვერსიები, აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი, ჰიდროთერმული კოეფიციენტი და 

სხვ.) და ნიადაგური პირობები. აღნიშნული მეთოდის გამოყენებითა და მორფომეტრიული ანალიზის 

მეშვეობით, შესაძლებელი გახდა მანდარინის ყინვაგამძლე ჯიშების რანჟირება (GIS-

ტექნოლოგიებით) ლანდშაფტურ საფუძველზე, რის შედეგადაც დადგენილ იქნა, რომ დასავლეთ 

საქართველოში მანდარინის აღნიშნული ყინვაგამძლე ჯიშების გავრცელება და მაღალი მოსავლის 
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მიღება სავსებით შესაძლებელია რეგიონის უფრო მაღალ სუბტროპიკულ ზონებშიც. 

17 
გეოლოგიური სტიქიის ძლიერ ზეგავლენას (ხშირად კატასტროფული შედეგებით) პერიოდულად 

განიცდის ათასობით დასახლებული პუნქტი, მიწის სავარგულები, გზები, ნავთობ და გაზსადენების 

ტრასები, მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ანძები, ჰიდროტექნიკურ-სამელიორაციო ობიექტები, 

სამთო-ტურისტული კომპლექსები და სხვ. სტიქიის საშიშროების არეალში მოქცეულია თითქმის 

ყველა ლანდშაფტურ-გეოგრაფიული ზონა - შავიზღვისპირეთიდან დაწყებული, მაღალმთიან-

ნივალურით დამთავრებული, სადაც გეოეკოლოგიური სიტუაცია უკიდურესად გართულებულია 

“დაძაბულიდან”-“კრიზისულ” მდგომარეობამდე. აქ განვითარებული ღვარცოფებით, მეწყრულ-

გრავიტაციული და ეროზიული მოვლენებით, წყალდიდობებით გამოწვეული უარყოფითი 

სოციალურ-ეკონომიკური, დემოგრაფიული და ეკოლოგიური შედეგები მოიცავენ ადამიანის 

საქმიანობის ყველა სფეროს. სტატიაში განხილულია გეოლოგიური მოვლენების შეფასების და 

საფრთხეების რუკების შედგენის მეთოდოლოგიური მიდგომები. 

18 
ახლო დიაპაზონის ციფრული ფოტოგრამეტრია, რომელიც მოიცავს უპილოტო საფრენი აპარატის 

(UAV) გამოყენებას, გამოიყენება უფრო და უფრო ხშირად სხვადსხვა სამეცნიერო დარგში 

მრავალმხრივი მიზნებისთვის. 

ჩვენი მიზანი იყო გამოიგვეყენებინა ახლო დიაპაზონის ციფრული ფოტოგრამეტრია ზღვის 

სანაპირო ზონის თანამედროვე გეოეკოლოგიური მდგომარეობის კვლევაში პორტუგალიის  

ჩრდილო-დასავლეთ სანაპირო ზონის მაგალითზე და მიგვეღო საკვლევი მონაკვეთის 

გეორეფერენსირებული ორთოფოტოები და ციფრული სიმაღლებრივი მოდელები (DEM). 

19 
სხვადასხვა მონაცემების საფუძველზე გამოვლენილი იქნა კოლხეთის დაბლობისა და მიმდებარე 

მთისწინეთის ლანდშაფტების ანთროპოგენური ტრანსფორმაცია. სათანადო რუკების (სხვადასხვა 

ისტორიული პერიოდების ამსახველი მცენარეული და ლანდშაფტური რუკები, ტოპოგრაფიული 

რუკები)  გამოყენებით განსაზღვრული იქნა ამ  ცვლილებების ხარისხი. მონაცემთა ანალიზმა აჩვენა, 

რომ კოლხეთის ლანდშაფტების ანთროპოგენური ტრანსფორმაცია ძალიან მრავალფეროვანია და ეს 

მრავალფეროვნება დაკავშირებულია  მრავალ ფიზგეოგრაფიულ და ადამიანურ ფაქტორთან. 

 

III. 1. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

ა) საქართველოში 

# მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

 

1 

ე. წერეთელი 

გ. გაფრინდაშვილი 

ქალაქების, დასახლებული 

პუნქტებისა და ნაგებობების 

დაცვა მეწყრულ-გრავიტაციული 

და ღვარცოფული 

საშიშროებისაგან 

საქართველოს მეცნიერებათა 

ეროვნული აკადემია, 

თბილისი, 11 დეკემბერი 

2 ზ. ჯანელიძე 

 ნ. ჩიხრაძე 

შავი ზღვის ევსტაზიის როლი 

პალიასტომის ტბის ქვაბულის  

წარმოქმნა–განვითარებაში 

22-25 ოქტომბერი, 2015 წ. 

საერთაშორისო კონფერენცია 

"გეოგრაფიისა და 

ანთროპოლოგიის თანამედროვე 

პრობლემები". თბილისი, 

საქართველო 

                                                                                       ანოტაცია 

1 
მეწყრულ-გრავიტაციული და ღვარცოფული პროცესების საშიშროების რისკის ქვეშ მოქცეული 

დასახლებული პუნქტების, ინფრასტრუქტურული ობიექტების მდგომარეობა საქართველოში, 

ბუნებრივი საფრთხეები გამომწვევი ძირითადი მიზეზები და მათ აღმოსაფხვრელად ჩატარებული და 

დაგეგმილი სამუშაოები. 

2 
გეოლოგიური გაბურღვებით პალიასტომის ტბის ქვაბულიდან მოპოვებული ნალექების ნიმუშების 

ლითოლოგიურ-ფაციალური ანალიზის შედეგების გათვალისწინებით გაკეთებულია დასკვნა, რომ 

აღნიშნული ტბის წარმოქმნა-განვითარებაში მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა შავი ზღვის საშუალო 

დონის ცვალებადობამ ჰოლოცენის ეპოქის მეორე ნახევარში. 



2015 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაობის ანგარიში 
15 იანვარი, 

2016 
 

23 

             თსუ, ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი   |  
 

 

                                                                              ბ) უცხოეთში 

# მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 გ. გაფრინდაშვილი მეწყრის საშიშროების შეფასება 

სამხრეთ საქართველოში 

სტატისტიკური მეთოდების 

გამოყენებით 

13 აპრილი, 2015, სალერნო, 

იტალია 

ახალი მიდგომები საინჟინრო-

გეოლოგიაში 

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში სტიქიური კატასტროფული მოვლენებით დაზიანებული ტერიტორიების 

მდგომარეობის გამოკვლევის და შეფასების მიზნით ჩატარებული კვლევა. მათი წარმოშობა-

განვითარების ძირითადი კანონზომიერებების დადგენა, გამომწვევი ბუნებრივი და ანთროპოგენური 

ფაქტორების გამოვლენა, სტიქიური მოვლენების განვითარების პროგნოზირება და მათი შერბილებისა 

და გაუვნებელყოფის ეფექტური ღონისძიებების შემუშავება. სტატისტიკური მეთოდოლოგიით 

გეოლოგიური საფრთხეების (მეწყერი, ღვარცოფი, კლდეზვავ-ქვათაცვენა და სხვა) შეფასება და საშიშროების 

რუკების შედგენა. 

2 გ. გაფრინდაშვილი მტკნარი მიწისქვეშა წყლების 

რესურსების საქართველოში და 

მათი მართვის პრობლემები 

12-17 აპრილი, 2015, ვენა, ავსტრია 

ევროპის გეომეცნიერებათა 

კვაშირის გენერალური ასამბლეა 

(EGU-2015) 

საქართველოს მიწისქვეშა მტკნარი წყლების ბუნებრივი რესურსები შეადგენს 573 მ3/წმ. ეს რესურსები 

ტერიტორიულად არათანაბრადაა გადანაწილებული, კერძოდ: დასავლეთ საქართველოზე მოდის მათი 

63%, აღმოსავლეთ საქართველოზე - 24%, ხოლო სამხრეთ საქართველოზე - 13%, რის გამოც 

მოსახლეობისათვის სუფთა სასმელი წყლის ხელმისაწვდომობა, თითქმის ყველა რეგიონში პრობლემად 

რჩება. აღნიშნულიდან გამომდინარე, აგრეთვე ბოლო ათწლეულებში მსოფლიო კლიმატის გლობალური 

ცვლილების ტენდენციის პირობებში უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება მიწისქვეშა წყლების რესურსების 

დაცვასა და რაციონალურ გამოყენებას.  

   3 ზ. ლეჟავა,  

ნ. ბოლაშვილი,  

ლ. ასანიძე 

 ნ. ჩიხრაძე 

კ.ჭიქარიშვილი 
 

ბაქნური კარსტის (ზემო იმერეთის 

პლატო, საქართველო) 

ჰიდროლოგიური და 

ჰიდროგეოლოგიური დახასიათება 

NCKRI SYMPOSIUM 5 

მე -14 

მრავალდისციპლინარული 

კონფერენციის კარსტული 

ჭები და ინჟინერია და 

კარსტების ეკოლოგიური 

გავლენა. 2015 წ. როჩესტერი, 

მინესოტა, აშშ 

კარსტის სისტემატური შესწავლის დასაწყისიდანვე ჩამოყალიბდა მიწისქვეშა კარსტული წყლების 

ცირკულაციის ურთიერთსაწინააღმდეგო შეხედულებები. მკვლევართა გარკვეული ნაწილი ასაბუთებდა, 

რომ კარსტულ ოლქებში უნდა არსებობდეს კარსტული წყლების ერთიანი დონე. ხოლო, ნაწილი 

მკვლევარებისა  უპირატესობას აძლევდნენ იზოლირებული სისტემების თეორიებს. 

     დასავლეთ საქართველოს კირქვულ ზოლში, რომელიც წარმოადგენს კავკასიონის ოროგენული ოლქის 

ნაწილს, ქართველ მკვლევართა მიერ დადგენილია იზოლირებული მიწისქვეშა აუზები. ამ მოსაზრებას 

ავტორთა ჯგუფიც იზიარებს. ამასთან ერთად, აღნიშნული კარსტული ზოლის უკიდურეს აღმოსავლეთ 

ნაწილში, რომელიც ცნობილია ზემო იმერეთის კარსტული პლატოს სახელწოდებით, გამოითქვა მოსაზრება 

კარსტული წყლების ერთიანი დონის არსებობის შესახებ. 
 

# მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

 

1 
ლ.ტიელიძე 

Glaciers Amount and Extent Change 
over the Last Century, Caucasus 

17. 04. 2015. 
Woods Hole Oceanographic 
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 Mountains, Georgia Institution. Woods 
Hole, Massachusetts, USA. 

New England Glaciology Meeteng. 

                                                                                            ანოტაცია 

პრეზენტაციაში მოცემულია საქართველოს კავკასიონის მყინვარების ცვალებადობა ბოლო ერთი საუკუნის 

გამნავლობაში. კვლევის დროს ჩვენ გამოვიყენეთ მე-19 საუკუნის 1:42,000 მასშტაბის ტოპოგრაფიული 

რუკები, რომელიც შედგენილია კავკასიის პირველი ტოპოგრაფიული აგეგმვის დროს, მენზუალური 

ხერხით. აგრეთვე გამოვიყენეთ კავკასიონის ცნობილი მკვლევარის კ. პოდოზერსკის მიერ 1911 წელს 

შედგენილი კავკასიონის სამხრეთ ფერდობის მყინვარების კატალოგი, რომელიც მე-19 საუკუნის რუკების 

საფუძველზეა შედგენილი. მე-20 საუკუნის 60-იანი წლების მყინვარების რაოდენობისა და ფართობის 

დასადგენად ჩვენ გამოვიყენეთ რ. გობეჯიშვილის შრომა, რომელმაც 1960 წლის 1:50,000 ტოპოგრაფიული 

რუკების საფუძველზე შეადგინა საქართველოს მყინვარების ახალი დახასიათება. 2014 წლის მონაცემები 

მიღებული გვაქვს L8 OLI/TIRS (Operational Land Imager and Thermal Infrared Sensor) კოსმოსური სურათებით, 

რომელიც 2014 წლის აგვისტოს თვეშია გადაღებული. აღნიშნულ კვლევაში ძველი ტოპოგრაფიული 

რუკებისა და კოსმოსური სურათების გარდა ვიყენებთ კლიმატურ ინფორმაციას, რომელიც მიღებული 

გვაქვს საქართველოს მაღალმთიანი მეტეოსადგურებიდან. მყინვარების დინამიკის პარალელურად 

დადგენილია ჰაერის ტემპერატურებისა და ატმოსფერული ნალექების მსვლელობა მე20 საუკუნესა და 21-ე 

საუკუნის დასაწყისში. 

 

2 

 

ლ.ტიელიძე 
Glacier Change over the Last Century, 

Caucasus Mountains, Georgia 

10. 04. 2015. 
The University of Maine. Orono, 

Maine. USA. Harold W. Borns 
Symposium. 

ანოტაცია 

პრეზენტაციაში მოცემულია  კავკასიონის მყინვარების დინამიკა. ცალკული მდინარეთა აუზების მიხედვით 

განხილულია მყინვარების რაოდენობისა და ფართობის პროცენტული და რაოდენობრივი ცვლილება 1911-

1960-2014 წლებში. შესწავლილია საქართველოს მაღალმთიანი მეტეოსადგურების ჰაერის ტემპერატურული 

და ატმოსფერული ნალექების მსვლელობა. გამოვლენილია ის მდინარეთა აუზები სადაც მყინვარების 

ფართობისა და რაოდენობის შემცირების ყველაზე დიდი მაჩვენებლები გვაქვს და ახსნილია ამის მიზეზები. 
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 ჰიდროლოგია-კლიმატოლოგიის განყოფილება 

 

სამეცნიერო ერთეულის დასახელება: ჰიდროლოგია-კლიმატოლოგიის განყოფილება 

სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი გეოგრ. აკად.დოქტორი  - დალი მუმლაძე  

სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა:   

1. ნანა ბოლაშვილი 

2. კუკური თავართქილაძე  

3. გაგუა გივი 

4.  ნინო ლომიძე  

5. ნიკა სუქნიძე   

6. ვახტანგ გელაძე  

7. თამაზ ყარალაშვილი 

8. ნინო მაჭავარიანი   

9.  ნანა გეთიაშვილი 

10. დავით ქართველიშვილი 

11. იამზე ზარნაძე  

12. რევაზ სოლომონიძე 

 

I.  1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2015 წლისათვის 

დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები   
 

# 

შესრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის ხელმძღვანელი  პროექტის შემსრულებლები 

1 

საარქივო მასალებიდან 

ინსტრუმენტული 

დაკვირვებისპერიოდის ჰაერის 

ტემპერატურის, ატმოსფერული 

ნალექების და თოვლის საფარის 

მონაცემების მოპოვება, ბაზის 

შექმნა და ნორმების განსაზღვრა 

თვეების მიხედვით 

დ.მუმლაძე  
 

დ.მუმლაძე 

ნ.ლომიძე 

ნ.სუქნიძე 

ი.ზარნაძე 

2 
 

თერმული ექსტრემუმების 

დადგენა სეზონების მიხედვით 

დ.მუმლაძე  
 

დ.მუმლაძე 

ნ.ლომიძე 

ნ.სუქნიძე 

3 შიდა კახეთში ვაზის 

აგროეკოლოგიური პირობები და 

რეკომენდაციები მათი 

გაუმჯობესებისათვის  

გ.გაგუა გ.გაგუა 

4 საქარველოში ჰავის 

თანამედროვე ცვლილება და 

მისი გარემოზე ზემოქმედების 

შეფასება 

კ.თავართქილაძე კ. თავართქილაძე 

რ. სოლომონიძე 

5 საქართველოს ზედაპირული 

წყლის რესურსების მართვის 

სისტემის საფუძვლის შექმნა 

ვ. გელაძე ნ.ბოლაშვილი  

თ. ყარალაშვილი 

 ნ.მაჭავარიანი 

დ.ქართველიშვილი 

ნ.გეთიაშვილი 
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გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგები  

1 თანამედროვე მსოფლიოში მეტეოროლოგიურ ელემენტებზე ინსტრუმენტული დაკვირვება 

საუკუნეზე მეტი პერიოდია ხორციელდება. ამ პერიოდის მასალა ადგილის კლიმატის შესწავლის, 

ანალიზისა და ცვლილების  დადგენისათვის კარგ საშუალებას იძლევა. ეს მასალა დროში ცვლილების 

(ტრენდი) დადგენის კუთხით უფრო  ზუსტი და სანდოა, ვიდრე ის მასალა, რომლებიც ირიბად 

გვამცნობენ  (ისტორიული წყაროები, დენდრო-ქრონოლოგია, ყინულის კერნი) კონკრეტული 

პერიოდის კლიმატის  მდგომარეობას შესახებ. 

ინსტრუმენტული დაკვირვებით კლიმატის შესწავლა საქართველოში მე-19 საუკუნის 40-იანი 

წლებიდან, თბილისის ობსერვატორიის გახსნით იწყება. მას ცოტა მოგვიანებით მოყვა იმ 

პერიოდისათვის  სტრატეგიული მნიშვნელობის პუნქტების ამოქმედება: გუდაური (1870წ.),  კობი 

(1887წ.), ყაზბეგი (1894წ.).  

ქვეყანაში მეტეოროლოგიური ქსელის მნიშვნელოვანი გაფართოება მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან 

იწყება. მეტეოსადგურების რიცხვმა 1960 წლისათვის 200-ს  გადააჭარბა. 1935 წლამდე 

მეტეოსადგურზე დაკვირვება 3 ვადაზე წარმოებდა (07, 13, და 21 სთ. გრინვიჩის დრო), 1936 წლიდან 

სამ ვადიანი დაკვირვება 4 ვადით (01, 07, 13, და 19 სთ.) შეიცვალა ყველა სადგურისათვის გარდა 

ცალკეული სპეციალიზებული მეტეოსადგურებისა. ეს პროცესი 1941 წელს დასრულდა. მიუხედავად 

იმისა, რომ მეტეო მონაცემის ერთ ვადაზე დაყვანისათვის ჩატარდა სამუშაოები მათ ერთგვაროვანს 

ვერ ვუწოდებთ სადგურების ადგილმდებარეობის შეცვლის და სხვა ფაქტორების გათვალისწინებით. 

მოგვიანებით, 1950-იანი წლებიდან ამინდზე დაკვირვება 8 ვადაზე (0, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21 სთ. 

გრინვიჩის დრო) წარმოებდა მთელი ქვეყნის ფარგლებში. 1990-იან წლებში საქართველოში შექმნილი 

პოლიტიკური დაძაბულობისა და ეკონომიკური კრიზისის ფონზე ბევრი მეტეოსადგური დაიხურა. 

მეტეო დაკვირვება მხოლოდ რამდენიმე სადგურზე წარმოებდა და ისიც გარკვეული ხარვეზით 

(დაკვირვების ვადების გამოტოვებით). 21-ე საუკუნის დასაწყისში შექმნილი სიტუაცია გამოსწორდა, 

თანდათანობით მეტეო ქსელი კვლავ დაიტვირთა. თანამედროვე მდგომარეობით 14 მეტეოსადგურზე 

ფართო სპექტრის მეტეოდაკვირვება მიმდინარეობს და ზოგიერთ პუნქტი სრულად 

ავტომატიზირებულია. 

ინსტრუმენტულ მეტეო დაკვირვებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა კლიმატის ცვლილების 

შესწავლის კუთხით ენიჭება. ის ფაქტი, რომ უკვე გრძელვადიანი (რიგ შემთხვევევბში 100 წელიწადზე 

მეტი პერიოდი), სინქრონული დაკვირვების რიგი არსებობს, საშუალებას იძლევა რეალურ დროში, 

ციფრებში გამოვხატოთ კლიმატის თანამედროვე ცვლილების ხასიათი  და მისი განვითარების 

ტენდენციები.   

საქართველოში კლიმატის ცვლილების ტენდენციისა და მასშტაბის გამოსავლენად ჰაერის 

ტემპერატურის, ატმოსფერული ნალექის და თოვლის საფარის განაწილების მიხედვით ვიმსჯელებთ. 

იმის გათვალისწინებით, რომ გრძელვადიანი დაკვირვების მასალა გარემოს ეროვნული სააგენტოს 

ჰიდრომეტეოროლოგიის დეპარტამენტის არქივშია, მოვახდინეთ 74 წლიანი (1940-2014) დაკვირვების 

მონაცემის შეგროვება და ელექტრონულ ფორმატში წარმოდგენა 34 მეტეოსადგურებისათვის.   

უნდა ითქვას, რომ არქივში დაცული ჩანაწერებშიც კი არც ერთ ელემენტზე არ იყო მასალა წყვეტის 

გარეშე. ამიტომ მასალის მოპოვებისა და დიგიტალიზაციის შემდეგ საჭირო გახდა  მონაცემის 

აღდგენა. ამისათვის გამოყენებულ იქნა ა. ობუხოვის ფორმულა:  

𝑎𝑖 =
𝑎+(𝑏𝑖−𝑏)×𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟(𝑎,𝑏)÷𝑣𝑎𝑟𝑝(𝑏)

𝑛
               

სადაც 

                         𝑎𝑖 - აღსადგენი მონაცემი; 

𝑎 −  აღსადგენი მეტეოსადგური 

𝑏− აღმდგენი მეტეოსადგური 

a - აღსადგენი მეტეოსადგურის დაკვირვების რიგის საშუალო 

b - აღმდგენი მეტეოსადგურის დაკვირვების რიგის საშუალო  

bi - აღმდგენი მონაცემი  

n - მონაცემთა რაოდენობა 

covar -კოვარიაცია 

                          varp - ვარიაცია     
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აღნიშნული ფორმულა ითვალისწინებს ერთი მეტეოსადგურის მონაცემით მეორის აღდგენას. ამ 

ფორმულისათვის დაიწერა მაკროსი (Macros) ექსელში. ჰაერის ტემპერატურის მონაცემთა აღდგენა 

ხდება ერთმანეთთან კარგად კორელირებადი მეტეოსადგურებით. კვლევის ფარგლებში ეს პარამეტრი 

ორი მეტეოსადგურის ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურის მონაცემის ერთმანეთთან 

შედარებით იქნა გამოვლენილი და მონაცემები ძირითადად აღდგენილ იქნა იმ მეტეოსადგურებით, 

რომელთა კორელაციის კოეფიციენტმა r≥0.9 შეადგინა. ჰაერის ტემპერატურის მონაცემების 

აღდგენისას ვხელმძღვანელობდით ზონალობის პრინციპით, რაც იმაში მდგომარეობს, რომ 

დასავლეთ საქართველოს მეტეოსადგურებისათვის დასავლეთის მეტეოსადგურებს შორის ვეძებდით 

კარგად კორელირებად სადგურს, აღმოსავლეთ საქართველსათვის კი აღმოსავლეთ ნაწილში. ეს 

ამოცანა ყველაზე მარტივი ზღვის დონიდან 900 მეტრ სიმაღლემდე მდებარე სადგურებისათვის 

აღმოჩნდა, ხოლო მაღალმთიანი მეტეოსადგურებისათვის როგორიცაა შოვი (2395მ) კარგად 

კორელირებადი მეტეოსადგურის გამოვლენა ვერ მოვახდინეთ. ეს ფაქტი იმით აიხსნება, რომ ჩვენ 

მოკრძალებულ მეტეოროლოგიურ ბაზაში  არ აღმოჩნდა საკმარისი რაოდენობით მასალა, რითაც 

აღნიშნული სადგურის ნაკლულ ინფორმაციას შევავსებდით.  

მონაცემების აღდგენის ზემოთ ნახსენები მეთოდი მხოლოდ ჰაერის ტემპერატურის შემთხვევაშია 

მართებული.  ატმოსფერულ ნალექებზე მისი გამოყენება დიდი ცდომილების გამო შეუძლებელია. ამ 

კონკრეტულ შემთხვევაში მონაცემები დავტოვეთ ისე, როგორც მოცემული იყო პირველ წყაროში.  

აღდგენილი მასალით 34 მეტეოსადგურისათვის მოვახდინეთ 1961-1990; 1971-2000; და 1981-2010 

წლების  ჰაერის ტემპერატურისა და ატმოსფერული ნალექის თვიური და წლიური ნორმების 

გამოთვლა, ასევე თოვლის საფარის საშუალო, მინიმალური და მაქსიმალური სიმაღლის განსაზღვრა. 

2 სეზონების მიხედვით თერმული ექსტრემუმების სიხშირისა და ინტენსიობის დადგენას უსათუოდ 

დიდი მნიშვნელობა აქვს ქვეყნის ეკონომიკისათვის, რადგან ტემპერატურული ექსტრემუმები 

წარმოადგენენ საშიში ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების ერთერთ გამოვლინებას, რომელთაც 

შეუძლიათ უდიდესი ზარალი მიაყენონ ქვეყნის მეურნეობას, განსაკუთრებით კი სასოფლო-

სამეურნეო დარგს.    

ტემპერატურულ ექსტრემუმად შეიძლება ჩითვალოს თვე, როდესაც თვის საშუალო ტემპერატურის 

განხრა შეადგენს ±3°C საშუალო მრავალწლიურ თვიურ ტემპერატურასთან მიმართებაში.  

საკვლევ ტერიტორიაზე ჰაერის ტემპერატურის ექსტრემუმებს ადგილი აქვს ამინდის 

ანტიციკლონალური პროცესის დროს. ის განპირობებულია სამხრეთიდან მშრალი კონტინენტური 

ჰაერის შემოდინებით, რასაც თან ახლავს ჰაერის შეფარდებითი სინოტივის დაცემა, უწვიმო 

პერიოდის  ხანგრძლივობა, მშრალი ქარები და სხვ.      

ჰაერის ტემპერატურის ექსტრემუმების სტატისტიკური სტრუქტურის შესწავლისას საჭიროა იმ 

ფაქტორების (ძირითადად ეს ეხება ატმოსფეროს ცირკულაციას) ცოდნა, რომლებიც ტემპერატურის 

მრავალწლიური ნორმიდან დადებით განხრებს - ექსტრემუმებს განაპირობებს. 

საკვლევ პერიოდში (30 წლის მანძილზე) დადებითი ნიშნის ექსტრემუმების რიცხვი გაიზარდა, რაც 

ადასტურებს კლიმატის დათბობის. აქედან გამომდინარე კლიმატის თანამედროვე ცვლილება, 

რომელიც გლობალური დათბობის პროცესს წარმოადგენს თავის გავლენას ახდენს საქართველოს 

კლიმატურ სისტემაზშეიძლება გაკეთდეს დასკვნა, რომ ბოლო რამდენიმე ათეული წელიწადია 

საქართველოს ტერიტორიაზე გახშირდა საშიში ჰიდრო-მეტეოროლოგიური მოვლენები. ძირითადად 

კი, გახშირებულია ჰაერის ტემპერატურის დადებითი ექსტრემალური მნიშვნელობები, რომელთა 

სტატისტიკური სტრუქტურის დადგენა ერთობ აქტუალური და რთულია ისეთი რელიეფის მქონე 

ქვეყნისათვის, როგორიც საქართველოა. 

3  შიდა კახეთი, რომელიც მოიცავს გურჯაანის, ყვარლის, თელავის, ახმეტის, ლაგოდეხის, 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტებს ვაზის გავრცელების უმსხვილეს არეალებს წარმოადგენენ 

საქართველოში. აქ ხარობს სხვადასხვა უნიკალური ჯიშის ყურძენი, რითაც ღვინოს განუმეორებელი 

სახეობები ყენდება. ამის მიზეზი არის როგორც ხელსაყრელი კლიმატური პირობები, ისე კარგი 

ნიადაგი. იმისათვის, რომ ნაყოფიერება გაიზარდოს, და შესაბამისად მოსავალიც იყოს ეკოლოგიურად 

სუფთა, ამისათვის დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ნიადაგს. ჩვენი კვლევების საუძველზე დავადგინეთ, 

რომ ვაზის ფესვების გამოკვებისათვის კარგი იქნება მდ.დურუჯის ნაშალი მასალა მსხვილი ქვების 

გარეშე. კერძოდ კი, დაფქვილი ნივთიერების ვენახის ფესვში შეტანა. ამ გზით მოხდება როგორც 

ყურძნის პროდუქტიულობის გაზრდა, ისე მდ. დურუჯის კალაპოტის გაწმენდა. ეს უკანასკნელი დიდ 

საფრთხეს უქმნის ქ. ყვარელს მისი ღვარცოფული ბუნების გამო. 
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4  შავი ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროს მაგალითზე შესწავლილია ორი განსხვავებული ქვეფენილი 

ზედაპირის (ზღვისა და ხმელეთის ზედაპირები) გამყოფი ზონის ტემპერატურული რეჟიმის 

ფორმირებაზე განსხვავებული ზედაპირების ტემპერატურული ველების გავლენა. რეგიონალური 

ჰავის ცვლილების ფონზე დადგენილია სანაპირო ზონის ტემპერატურული ველის ცვლილება.  

საანგარიშო პერიოდში საქართველოს დაკვირვების 28 პუნქტისათვის ჩატარდა ატმოსფერული 

ნალექების ემპირიულ მონაცემთა სრულყოფილი ობიექტური ანალიზი (გამოტოვებულ შემთხვევათა 

აღდგენა; დაკვირვებათა რიგების ერთი და იგივე პერიოდზე მიყვანა) მრავალგანზომილებიან 

სივრცეში შემთხვევითი ფუნქციის ბუნებრივ ორთოგონალურ ვექორებად დაშლის მეთოდით. 

დადგინდა 1936-2009 წლებში ნალექთა ნორმირებული ჯამების შემცირება წრფივი მიახლოებით, 

კერძოდ: წლის შემთხვევაში ნორმის 6,8%/100წ-ით; თბილ სეზონში ნორმის 5,4%/100წ-ით; ცივ 

პერიოდში ნორმის 9,5%/100წ-ით. განხილული პერიოდის ბოლო წლებში (1990-2009წწ.), 

საქართველოში ტემპერატურული ველის ინტენსიურ ზრდასთან ერთად აღინიშნება ნალექთა 

ჯამების მატება. 

5 შეიქმნა მონაცემთა ბაზების სივრცითი სტრუქტურა, შერჩეული იქნა კოდირების სისტემა და 

შეტანილ იქნა საქართველოს მდინარეებზე არსებული ჰიდროლოგიური სადგურების (მოქმედი, 

დახურული) წყლის ყოველდღიური ხარჯები და დონეები. ამჟამად ჰიდომეტეოროლოგიის 

დეპარტამენტში მიმდინარეობს პროგრამა - HEC-DSSVue-ის გარჩევა დანერგვა. აღნიშნული 

პროგრამის საშუალებით შესაძლებელია სხვადასხვა ტიპის განაწილების ფუნქციების 

(უზრუნველყოფის მრუდების) და დროითი ჰიდროლოგიური რიგების დამუშავება და ანალიზი. 

მიმდინარეობს თანამშრომლობა გარემოს ეროვნული სააგენტოს შესაბამის განყოფილებასთან. 
 

I. 3. სახელმწიფო გრანტით (რუსთაველის ფონდი) დაფინანსებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 
 

# პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა 

და სამეცნიერო 

მიმართულების 

მითითებით 

 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

1 
 
 
 
 

საქართველოში თოვლის 

საფარის ევოლუცია და 

მისი ურთიერთკავშირი 

გარემოსთან 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდი 

ნ. ლომიძე ნ. ლომიძე 

დასრულებული პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგები  

1 პროექტი ,,საქართველოში თოვლის საფარის ევოლუცია და მისი ურთიერთკავშირი გარემოსთან“ 

გახლდათ ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო-კვლევითი სტაჟირებისათვის 

სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტის ფარგლებში განხორციელებული პროექტი. ის მოიცავდა კვლევის 

ჩატარებას შვეიცარიის თოვლისა და ზვავების შემსწავლელ ინსტიტუტში სტაჟირებას 2 თვის 

განმავლობაში (02.03-01.05). მოხდა საქართველოდან წაღებული თოვლის საფარის სტატისტიკური 

მასალის დამუშავება იმ მეთოდებისა და მიდგომების გათვალისწინებით, რომელსაც ადგილი 

შვეიცარიაში. შედარებულ იქნა შვეიცარიასა და საქართველოში თოვლის საფარის სიმაღლის 

ცვლილების ტენდენციები. შესწავლილ იქნა თოვლის საფარის მოდელი ,,SNOWPACK”, რომელსაც იქ 

წარმატბით იყენებენ თოვლის ზვავების პროგნოზირებისათვის. დაისახა მომავალი 

თანამშრომლობის პერსპექტივები.  

I. 2 

№ 
პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა 

 
პროექტის პროექტის 
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და სამეცნიერო 

მიმართულების 

მითითებით 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

ხელმძღვანელი შემსრულებლები 

გარდამავალი (მრავალწლიანი)  პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგები 
1 კახეთის წყლის 

რესურსების მართვის 

სისტემის საფუძვლის 

შექმნა;  

სამეცნიერო 

მიმართულება: 9 -18 0 

ჰიდროლოგია; 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდი 

ვ. გელაძე ნ.ბოლაშვილი 

თ. ყარალაშვილი 

ნ .მაჭავარიანი  

დ. ქართველიშვილი  

ნ. ჩიხრაძე 

1 შეგროვდა  წყლის რესურსების შესახებ არსებული ინფორმაცია და გადაყვანილი იქნა ციფრულ 

ფორმატში; შეგროვდა  და გადაყვანილი იქნა ციფრულ ფორმატში წყალმოხმარებისა და 

წყალსარგებლობის შესახებ მონაცემები; შეგროვდა მონაცემები მიწათსარგებლობის (ვენახი, ბაღი, 

სახნავი, სათიბი და სხვ.) შესახებ; საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა საველე გასვლა საგარეჯოს, 

თელავის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროსა და ლაგოდეხის  მუნიციპალიტეტებში; 

დაზუსტდა ინფორმაცია წყლის ობიექტებისა და საირიგაციო სისტემების მდგომარეობის შესახებ; 

ჩატარდა სოციოლოგიური გამოკითხვები; კახეთის რეგიონის ტოპოგრაფიული რუკა  მიება 

გეოგრაფიულ კოორდინატებზე და აიციფრა (ArcGIS-ში) შემდეგი ფენები: იზოჰიფსები, 

ჰიდროგრაფიული ქსელი (მდინარე ხაზოვანი, პოლიგონალური, ტბები, წყალსაცავები, საირიგაციო 

არხები და სხვ.), დასახლებული პუნქტები, სატრანსპორტო ქსელი, ჰიდრომეტეოროლოგიური 

დაკვირვების პუნქტები;  

გამოითვალა ტერიტორიის წყალუზრუნველყოფა და შეიქმნა რუკა; შეიქმნა დემოგრაფიული 

ვითარების რუკა; ერთ სულ მოსახლეზე წყალმოხმარების სხვადასხვა სტანდარტებისათვის 

გამოითვალა მოსახლეობის შესაძლო მაქსიმალური რაოდენობა და შეიქმნა რუკა; 

გამოანგარიშებულია წყლის რესურსებისა და წყალმოხმარების თანაფარდობა. 

იზოჰიფსებისგან აიგო დემი (რელიეფის 3-განზომილებიანი მოდელი, ციფრული სასიმაღლო 

მოდელი); საფუძვლიდან მიღებული იქნა ზომაში შემცირებული ყველა საჭირო ფენის გრაფიკული 

გამოსახულება მის ინტერაქტიურ ვებგვერდთან ადაპტაციის მიზნით; მომზადდა ვებგვერდის 

ესკიზი (მთავარი გვერდი, რესურსების გვერდი, საინფორმაციო სისტემის გვერდი, ფოტოგალერეის 

გვერდი, ტექსტური გვერდი). 
 

 

II. 1. პუბლიკაციები: 

ა) საქართველოში 

სტატიები 
 

# ავტორი/ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნა-ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 დ.მუმლაძე 

ნ.ლომიძე 

კლიმატის გლობალურ 

ცვლილებებსა და 

ანთროპოგენეზს შორის 

კავშირი. გეოგრაფიისა 

და ანთროპოლოგიის 

თანამედროვე 

პრობლემები, 

საერთაშორისო 

კონფერენციის მასალები 

საერთაშორისო 

კონფერენციის 

მასალები. ეძღვნება 

აკადემიკოს 

ალექსანდრე 

ჯკავახიშვილის 

დაბადებიდან 140 

წლისთავს 

თბილისი, 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

165-168 

2 დ.მუმლაძე 

ნ.ლომიძე 

შავი ზღვის სანაპირო 

ზონის  კლიმატის 

კონფერენციის 

მასალები 

თბილისი 54-59 
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ნ.სუქნიძე თანამედროვე 

ცვლილება 

(საქართველოს 

ფარგლებში). 

გამოყენებითი 

ეკოლოგია: 

პრობლემები, 

ინოვაციები 

საერთაშორისო 

კონფერენციის 

მასალები.ეძღვნება 

აკადემიკოს 

ალექსანდრე 

ჯკავახიშვილის 

დაბადებიდან 140 

წლისთავს 

3 გ.გაგუა 

მ.გონგაძე 

 

შიდა კახეთში ყურძნის 

აგრო-ეკოლოგიური 

მდგომარეობის 

გაუმჯობესების 

შესახებ.გამოყენებითი 

ეკოლოგია: 

პრობლემები, 

ინოვაციები, 

კონფერენციის 

მასალები. 

საერთაშორისო 

კონფერენციის 

მასალები. ეძღვნება 

აკადემიკოს 

ალექსანდრე 

ჯკავახიშვილის 

დაბადებიდან 140 

წლისთავს 

თბილისი 48-53 

4 გ.გაგუა 

დ.მუმლაძე 

მდინარე დურუჯის 

ჩამონატანი თიხა-

ფიქლები და ღვინის 

ხარისხი.  

საერთაშორისო 

კონფერენციის 

მასალები.ეძღვნება 

აკადემიკოს 

ალექსანდრე 

ჯკავახიშვილის 

დაბადებიდან 140 

წლისთავს 

 თბილისი, თსუ  208-2013 

5 კ.თავართქილაძე 

ნ.ბეგალიშვილი 

თ.ცინცაძე         

ნალექების 

ჰორიზონტალური 

გავრცობადობა და მისი 

სეზონური ცვლილება. 

ჰიდრომეტეოროლოგიის 

ინსტიტუტის შრომები, 

№120 თბილისი, 2015  

 

5-9 

6 კ.თავართქილაძე 

გ.მეტრეველი 

ზღვის ზედაპირისა და 

ხმელეთის 

მიწისპირული ჰაერის 

ტემპერატურული 

რეჟიმი შავი ზღვის 

აღმოსავლეთ 

სანაპიროზე 

საერთაშორისო 

კონფერენციის 

მასალები.ეძღვნება 

აკადემიკოს 

ალექსანდრე 

ჯკავახიშვილის 

დაბადებიდან 140 

წლისთავს 

თბილისი, თსუ 176-182 

7 ვ.გელაძე, 

ნ.ბოლაშვილი,  

 თ. ყარალაშვილი,  

ნ.მაჭავარიანი,  

ნ.ჩიხრაძე, 

დ.ქართველიშვილი 

კახეთის წყლის 

რესურსების მართვის 

სისტემის საფუძვლის 

შექმნა 

საერთაშორისო 

კონფერენციის 

მასალები, 

„გამოყენებითი 

ეკოლოგია, 

პრობლემები, 

სიახლეები“ 

თბილისი, თსუ 4 gv. 

                                                                                     ანოტაციები 

1 
 სტატიაში განხილულია აფრიკელი ჰომონიდების მიერ საცხოვრებელი ადგილის დატოვებისა და 

ევრაზიისაკენ მოძრაობის მიზეზების ვერსიები. პირველი ვერსიის თანახმად ის განპირობებულია 
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კლიმატის ცვლილებით; მეორე ვერსიის თანახმად კი ვულკანური ამოფრქვევვებისა და 

მიწისძვრებით. ჩვენი აზრით ამ ფაქტის ძირთადი მიზეზი მდგომარეობს კლიმატის ცვლილებაში. 

სწორედ ამ ფაქტმა უბიძგათ ჰომინიდებს უკეთესი გარემო პირობების საძებნელად 

გადაადგილებისაკენ.  დმანისში მათი კვალის არსებობაც ამ მიზეზით აიხსნება.    

2 
საქართველოს ფარგლებში შავი ზღვის სანაპირო ზონა, რომელსაც ჰუმიდური ლანდშაფტები 

ახასიათებს განსხვავებით შავი ზღვისაგან სუსტად, მაგრამ მაინც რეაგირებს კლიმატის თანამედროვე 

ცვლილებაზე (გლობალურ დათბობაზე), რომლისთვისაც დამახასიათებელია იანვრის 

ტემპერატურის მატება. სწორედ ამ თავისებურებებით განსხვავდება საკვლევი ტერიტორიის 

კლიმატის ცვლილება საქართველოს, კერძოდ ქვემო ქართლის სემიარიდული ლანდშაფტების 

კლიმატის თანამედროვე ცვლილებისაგან, სადაც იანვრის ტემპერატურა ბოლო 90 წლის მანძილზე 

1°C-ითაა მომატებული რითაც გლობალურად მიმდინარე პროცესებზე თითქმის იდენტურად 

რეაგირებს. 

3 
მიგვაჩნია, რომ ვენახების სავეგეტაციო პერიოდში სეტყვისაგან დასაცავად მუდმივი გადაფარვა, 

თუნდაც ბადეებით, არახელსაყრელია. სასურველია კაპრონისგან დამზადებული ბადეების 

გამოყენება მხოლოდ სეტყვასაშიშ სიტუაციებში, მექანიზებული წესით გასაშლელად. 

4 
სტატიაში მოცემულია რეკომენდაციას შიგნიკახეთში (ასევე მევენახეობის სხვა რეგიონებშიც) 

შევიტანოთ მდ. დურუჯის ჩამონატანი ნაშალი მასალა, მსხვილი ქვების გარეშე. აღნიშნული 

გზით შეიცვლება ნიადაგის ფიზიკური თავისებურება (იგი აფუვდება), ასევე შეიცვლება 

ნიადაგის ფერი და ქიმიური შემადგენლობა (გამდიდრდება საჭირო მინერალური 

ნივთიერებებით). ნაშალი მასალის შავი ფერით ვაზზე ვახდენთ ორმხრივ დადებით გავლენას: 

ერთი მხრივ, ვეგეტაციური (ფენოლოგიური) პროცესების რეგულირებას და მეორე მხრივ, 

ფესვების ზრდას. ყოველივე აღნიშნული გაზრდის ყურძნის მოსავლიანობას, გააუმჯობესებს 

მიღებული ღვინის ხარისხობრივ მაჩვენებლებს. ამასთან ერთად გაკეთდება მეორე საქმეც _ 

პერიოდულად გაიწმინდება მდინარე დურუჯის კალაპოტი, რაც თავიდან აგვაცილებს 

ღვარცოფულ კატასტროფებს.   

5 
შესწავლილია საქართველოში ატმოსფერული ნალექების ,,გავრცობადობის“ რეჟიმული სტრუქტურა. 

დაკვირვების 28 პუნქტის 1936-2009 წლების თვიური ჯამების მონაცემებით მიღებულია ფორმულა, 

რომელიც აკავშირებს ტერიტორიის ნებისმიერ ორ წერტილში ნალექების ერთდროულად მოსვლის 

ალბათობას მათ შორის მანძილთან. დადგენილია ნალექების გავრცობადობის სეზონური ცვლილება. 

6 
შესწავლილია ზღვის ზედაპირისა და ხმელეთის მიწისპირული ჰაერის ტემპერატურული რეჟიმი 

შავი ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროზე, ბათუმისა და ფოთის მრავალწლიურ მონაცემებზე 

დაყრდნობით. განსაზღვრულია ზღვის ზედაპირისა და მიმდებარე მიწისპირული ჰაერის 

შიდაწიური ტემპერატურული რეჟიმი. შესწავლილია და დადგენილია ტემპერატურული ველის 

ცვლილება ზღვის ზედაპირსა და მიმდებარე ატმოსფეროს მიწისპირულ ფენაში.  გამოკვლეულია 

სინქრონული ტემპერატურული ვაარიაციების თავისებურებანი ზღვის ზედაპირსა და მიმდებარე 

მიწისპირული ჰაერის ტემპერატურებს შორის შავი ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროზე. 

7 
წყალი  გარემოს  ერთ-ერთ  მნიშვნელოვან  ელემენტს  წარმოადგენს, რაც  აუცილებელია  ყველა 

ცოცხალი   ორგანიზმის, მათ   შორის   ადამიანის   არსებობისათვის. მტკნარი  წყლის  დეფიციტი  

ერთ-ერთი  მნიშვნელოვანი  გლობალური  პრობლემაა. ამჟამად დედამიწის მოსახლეობის 

დაახლოებით 40%-ს კონფლიქტი აქვს წყლის რესურსების გამო. გაეროს   პროგნოზების   თანახმად   

კლიმატის   დათბობის   შედეგად, მსოფლიოს   მტკნარი წყლის    მარაგი    20%-ით    შემცირდება.  

ამასთან,  წყალმცირე    პერიოდებში    შემცირდება მდინარის    ჩამონადენი    და    გაუარესდება    

წყლის    ხარისხი.    

საკვლევ რეგიონად შერჩეულია  კახეთი. რეგიონში ადგილი აქვს წყლის რესურსების 

არარაციონალურ ხარჯვას და არამიზნობრივ გამოყენებას. რეგიონი  ასევე  წარმოადგენს  

გაუდაბნოებისადმი  მგრძნობიარე-მოწყვლად  ტერიტორიას, რაც კიდევ   უფრო   ამწვავებს   მტკნარი   

წყლის   პრობლემას, და   სავარაუდოდ, გამოიწვევს   ამ რაიონებიდან  მოსახლეობის  მიგრაციას. 

პროგნოზის თანახმად (საქართველოს მე–2 ეროვნული შეტყობინება კლიმატის ჩარჩო 

კონვენციისათვის, 2009) 21–ე ს–ის დასასრულისათვის კახეთის სამხრეთ  ნაწილში  მოსალოდნელია  

ჰიდროთერმული  კოეფიციენტის  მნიშვნელობის  1,1–დან 0,7–მდე  შემცირება.  რაც  რეგიონის  

კლიმატს  მშრალი  სუბტროპიკებიდან    ძლიერ  არიდულ კატეგორიაში გადაიყვანს. გავლენა 



2015 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაობის ანგარიში 
15 იანვარი, 

2016 
 

32 

             თსუ, ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი   |  
 

მეტნაკლებად გავრცელდება კახეთის მთელ ტერიტორიაზე. კლიმატის მიმდინარე ცვლილების 

ფონზე აღნიშნული პროცესის შერბილებისა და შეგუების ერთ–ერთი ყველაზე რეალური ქმედითი 

ღონისძიებაა მართვად წყალმოხმარებაზე გადასვლა წყლის რესურსების რაციონალური გამოყენების 

მიზნით. 

 

II. 2. პუბლიკაციები:: 

ბ) უცხოეთში 

სტატიები 
 

# ავტორი/ ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნა-ლის/კრებუ¬ლის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 ნ. ბოლაშვილი,  

თ. ყარალაშვილი, 

ვ.გელაძე, 

ნ.მაჭავარიანი,  

ნ.ჩიხრაძე, 

დ.ქართველიშვილი 

სოფლის მეურნეობაში 

წყლის რესურსების 

რაციონალური 

გამოყენება (ინგლისურ 

ენაზე) 

29 (2015) Procedia Environmental 

sciences, Elsevier 

1 gv. 

2 ნ.მაჭავარიანი, 

ვ.გელაძე,  

ნ.ბოლაშვილი,  

 თ. ყარალაშვილი, 

ნ.ჩიხრაძე, 

დ.ქართველიშვილი 

კახეთის მდინარეების 

წყლის რესურსებისა და 

მყარი ნატანის მართვის 

პრობლემები 

 ბაქო  4 gv. 

ანოტაციები  

1 საკვლევ რეგიონად შეირჩა კახეთი. იგი მდიდარია  ნაყოფიერი  მიწებით  და  საძოვრებით. არის  

ქვეყნის  მევენახეობისა  და მემარცვლეობის  წამყვანი  რეგიონი. კახეთი  გამოირჩევა  

საქართველოში  წყლის  რესურსების დეფიციტით, კახეთის  წყლის  რესურსები  მართვის  

თვალსაზრისით წარმოადგენს  მნიშვნელოვან  და  საინტერესო  ობიექტს, სადაც  ოპტიმალური 

გადაწყვეტილების  მიღების  ფასი  უაღრესად  მაღალია. მდგრადი განვითარებისათვის 

აუცილებელია მართვად წყალმოხმარებაზე გადასვლა და წყლის დეფიციტის ან სიჭარბის შეფასება  

მის მოთხოვნილებასთან  მიმართებაში. 

კახეთის წყლის რესურსების გსს შეიქმნა საქართველოს 1:200000 მასშტაბის ტოპოგრაფიული რუკის 

საფუძველზე. 

2 სტატიაში განხილულია კახეთის მდინარეების წყლის რესურსებისა და მყარი ნატანის მართვის 

პრობლემები. ყურადღება გამახვილებულია საქართველოსი ჰიდრომეტეოროლოგიური 

დაკვირვების ქსელის მოშლაზე და მასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე. 
 

 
 

III. 1. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

ა) საქართველოში 

# 
                 მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

სათაური  ფორუმის 

ჩატარების დრო და ადგილი 
1 დ.მუმლაძე 

ნ.ლომიძე 

კლიმატის გლობალურ 

ცვლილებებსა და 

ანთროპოგენეზს შორის კავშირი  

საერთაშორისო კონფერენცია 

,,გამოყენებითი ეკოლოგია: 

პრობლემები, ინოვაციები"    

7-10 მაისი,  ბათუმი 

 

2 დ.მუმლაძე შავი ზღვის სანაპირო ზონის  საერთაშორისო კონფერენცია   
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ნ.ლომიძე 

ნ.სუქნიძე 

კლიმატის თანამედროვე 

ცვლილება (საქართველოს 

ფარგლებში) 

მიძღვნილი აკადემიკოს 

ალექსანდრე ჯავახიშვილის 

დაბადებიდან 140 

წლისთავისადმი.  

28-29 ოქტომბერი, თბილისი 

3 ნ. ბოლაშვილი კახეთის წყლის რესურსების 

მართვის სისტემის საფუძვლის 

შექმნა 

ბათუმი, მაისი, 2015 

მოხსენებათა ანოტაციები  

1 მოხსენება ეხება აფრიკელი ჰომონიდების მიერ მათი საცხოვრებელი ადგილის დატოვებისა და 

ევრაზიისაკენ მოძრაობის მიზეზების ვერსიებს. პირველი ვერსიის თანახმად ის განპირობებულია 

კლიმატის ცვლილებით; მეორე ვერსიის თანახმად კი ვულკანური ამოფრქვევვებისა და 

მიწისძვრებით. ჩვენი აზრით ამ ფაქტის ძირთადი მიზეზი მდგომარეობს კლიმატის ცვლილებაში. 

სწორედ ამ ფაქტმა უბიძგათ ჰომინიდებს უკეთესი გარემო პირობების საძებნელად 

გადაადგილებისაკენ.  დმანისში მათი კვალის არსებობაც ამ მიზეზით აიხსნება.    

2 მოხსენებაში განხილულია საქართველოს ფარგლებში შავი ზღვის სანაპირო ზონა, რომელსაც 

ჰუმიდური ლანდშაფტები ახასიათებს განსხვავებით შავი ზღვისაგან სუსტად, მაგრამ მაინც 

რეაგირებს კლიმატის თანამედროვე ცვლილებაზე (გლობალურ დათბობაზე), რომლისთვისაც 

დამახასიათებელია იანვრის ტემპერატურის მატება. სწორედ ამ თავისებურებებით განსხვავდება 

საკვლევი ტერიტორიის კლიმატის ცვლილება საქართველოს, კერძოდ ქვემო ქართლის 

სემიარიდული ლანდშაფტების კლიმატის თანამედროვე ცვლილებისაგან, სადაც იანვრის 

ტემპერატურა ბოლო 90 წლის მანძილზე 1°C-ითაა მომატებული რითაც გლობალურად მიმდინარე 

პროცესებზე თითქმის იდენტურად რეაგირებს.   

3 კახეთი წარმოადგენს  გაუდაბნოებისადმი  მგრძნობიარე-მოწყვლად  ტერიტორიას, რაც კიდევ   

უფრო   ამწვავებს   მტკნარი   წყლის   პრობლემას, და   სავარაუდოდ, გამოიწვევს   ამ რაიონებიდან  

მოსახლეობის  მიგრაციას. პროგნოზის თანახმად (საქართველოს მე–2 ეროვნული შეტყობინება 

კლიმატის ჩარჩო კონვენციისათვის, 2009) 21–ე ს–ის დასასრულისათვის კახეთის სამხრეთ  

ნაწილში  მოსალოდნელია  ჰიდროთერმული  კოეფიციენტის  მნიშვნელობის  1,1–დან 0,7–მდე  

შემცირება.  რაც  რეგიონის  კლიმატს  მშრალი  სუბტროპიკებიდან    ძლიერ  არიდულ კატეგორიაში 

გადაიყვანს. გავლენა მეტნაკლებად გავრცელდება კახეთის მთელ ტერიტორიაზე. კლიმატის 

მიმდინარე ცვლილების ფონზე აღნიშნული პროცესის შერბილებისა და შეგუების ერთ–ერთი 

ყველაზე რეალური ქმედითი ღონისძიებაა მართვად წყალმოხმარებაზე გადასვლა წყლის რესურსების 

რაციონალური გამოყენების მიზნით.  

 

 

ბ) უცხოეთში 
 

# 
                მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

სათაური  ფორუმის 

ჩატარების დრო და ადგილი 
1 ნ.ლომიძე 

ნ.სუქნიძე 

ზ.გულაშვილი 

საქართველოში თოვლის 

საფარის დინამიკა კლიმატის 

თანამედროვე ცვლილების 

ფონზე 

მე-4 საერთაშორისო 

კონფერენცია კლიმატის 

ცვლილების ადაპტაცია 22-23 

ნეომბერი, კოლომბო (შრილანკა)  
2 ნ.ბოლაშვილი სოფლის მეურნეობაში წყლის 

რესურსების რაციონალური 

გამოყენება 

ამსტერდამი, თებერვალი, 2015 

 

3 ნ.ბოლაშვილი წყლის რესურსების მართვის 

პრობლემები კლიმატის 

ცვლილების ფონზე   

სტამბული, აპრილი, 2015 

 

მოხსენებათა ანოტაციები  
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1 თოვლიანობის მიხედვით საქართველოს ტერიტორიაზე გამოიყო ოთხი რაიონი: განსაკუთრებით 

უხვთოვლიანი, უხვთოვლიანი,საშუალოთოვლიანი და მცირეთოვლიანი რაიონები. ამ ოთხ რაიონში 

თოვლის საფარის ძირითადი მახასიათებლების დროში ცვლილების გამოსავლენად შედგენილ იქნა 

ადგილის აბსოლუტურ სიმაღლესთან მყარი ნალექების რაოდენობის, თოვლის საფარის 

მაქსიმალური,საშუალო და მინიმალური სიმაღლეების დამოკიდებულების განტოლებები. 

შედგენილია თოვლის საფარის განაწილების შესაბამისი რუკები. გამოთვლილია მყარი ნალექების 

მაქსიმალური, საშუალო და მინიმალური მნიშვნელობები საქართველოს ტერიტორიაზე. მოყვანილ 

განტოლებებში კორელაციის კოეფიციენტები მეტია 0,85-ზე, ხოლო ცდომილება არ აღემატება 10% -ს. 

განტოლებები შედგენილია ზღვის დონიდან 1899-1900 მ-მდე (განსაკუთრებით უხვთოვლიანი და 

უხვთოვლიანი რაიონები) და 2300-2400 მ-მდე (საშუალოთოვლიანი და მცირეთოვლიანი რაიონები) 

მდებარე მეტეოროლოგიური სადგურების მონაცემების საფუძველზე. ზემოთ წარმოდგენილი 

განტოლებები განსაკუთრებით დიდ მნიშვნელობას იძენს ამჟამად, რადგან ბოლო წლებში 

საშუალომთიან და განსაკუთრებით მაღალმთიან ზონებში მდებარემეტეოროლოგიური სადგურების 

უმეტესობა დახურულია. ასევე დიდი პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს თოვლის საფარის სიმაღლის 

მაქსიმალური, საშუალო და მინიმალური სიმაღლის განსაზღვრას, რომელთა გამოთვლა 

შესაძლებელია აღნიშნული ფორმულების დახმარებით. 

2 
საკვლევ რეგიონად შეირჩა კახეთი. იგი მდიდარია  ნაყოფიერი  მიწებით  და  საძოვრებით. არის  

ქვეყნის  მევენახეობისა  და მემარცვლეობის  წამყვანი  რეგიონი. კახეთი  გამოირჩევა  

საქართველოში  წყლის  რესურსების დეფიციტით, კახეთის  წყლის  რესურსები  მართვის  

თვალსაზრისით წარმოადგენს  მნიშვნელოვან  და  საინტერესო  ობიექტს, სადაც  ოპტიმალური 

გადაწყვეტილების  მიღების  ფასი  უაღრესად  მაღალია. მდგრადი განვითარებისათვის 

აუცილებელია მართვად წყალმოხმარებაზე გადასვლა და წყლის დეფიციტის ან სიჭარბის შეფასება  

მის მოთხოვნილებასთან  მიმართებაში. კახეთის წყლის რესურსების გსს შეიქმნა საქართველოს 

1:200000 მასშტაბის ტოპოგრაფიული რუკის 

3 
საქართველოს ტერიტორიის გარკვეული ნაწილი არიდულ და სემიარიდულ ზონაშია 

მოქცეული.  გაუდაბნოებასთან ბრძოლის მოქმედებათა პირველი ეროვნული პროგრამის მიხედვით 

საქართველოში გაუდაბნოებისადმი მოწყვლად რეგიონებად კახეთი და ქვემო ქართლი განისაზღვრა. 

კლიმატის ცვლილებისა და ანთროპოგენური ზემოქმედების მიმართ მოწყვლადი ტერიტორიები 

კიდევ უფრო მეტია. შესაბამისად, აქტუალურია ასეთი ტერიტორიების წარმოჩენა და 

საადაპტაციო ღონისძიებების შემუშავება.  

კლიმატის მიმდინარე ცვლილებების ფონზე გაუდაბნოების პროცესთან შეგუების ერთ-ერთი 

ყველაზე რეალური ქმედითი ღონისძიება და პრიორიტეტი სარწყავი სისტემების 

რეაბილიტაციაა. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია ქვეყნის წყლის რესურსების რაოდენობა. 

მიუხედავად წყლის რესურსების სიმდიდრისა, ქვეყნის რიგ რეგიონებში მათ რაოდენობასა და 

წყალმოხმარებას შორის მნიშვნელოვანი დისბალანსია. აღმოსავლეთ საქართველოში, რომელიც 

ძირითადი წყალმომხმარებელია (მორწყვა), ტერიტორიისა და მოსახლეობის წყალუზრუნველყოფა 

ოთხჯერ ნაკლებია, ვიდრე ქვეყნის დასავლეთ ნაწილში.კლიმატის თანამედროვე ცვლილება, 

რომელიც გლობალურ დათბობაში გამოიხატება, ნეგატიური ანთროპოგენური ფაქტორების 

(სარწყავი სისტემების მოშლა, აგროტექნიკის დონის მკვეთრი დაცემა, ტყეებისა და ქარსაცავი 

ზოლების გაჩეხვა და სხვ.) ზრდასთან ერთად ხელს შეუწყობს აღმოსავლეთ საქართველოს არიდული 

ტერიტორიების გაუდაბნოების პროცესს და, ცხადია, თავის მხრივ კიდევ უფრო გაამწვავებს მტკნარი 

წყლის პრობლემას. 
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 ფიზიკური გეოგრაფიის განყოფილება 
 

სამეცნიერო ერთეულის დასახელება: ფიზიკური გეოგრაფიის ლაბორატორია 

სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი: გეოგრ. მეცნიერებათა დოქტორი კობა ხარაძე 

სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: 

1. რევაზ ხაზარაძე 

2. ელენე სალუქვაძე 

3. თამილა ჩალაძე 

4. თამარ ხარძიანი 

5. ზაალ გულაშვილი 

6. ვალერი კეკენაძე 

7. ქეთევან გოგიძე 
 
 

I. 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2015 წლისათვის 

დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

# 

შესრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის ხელმძღვანელი პროექტის შემსრულებლები 

1 

 
აჭარის ისტორიული 

გეოგრაფია 

კ.ხარაძე კ.ხარაძე 

ვ.კეკენაძე 

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგები  

1 
წინამდებარე მეხუთე ნაკვეთი აჭარა, წარმოადგენს სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიულ-

გეოგრაფიულ გამოკვლევას, რაც მოიცავს დღევანდელ აჭარის ფარგლებს. ქვეთემა წარმოადგენს 

ორწლიან სამუშაოს, რომელიც დასრულდა 2015 წელს მონოგრაფიული გამოკვლევით. 

 ნაშრომში განხილულია რეგიონის ფიზიკურ-გეოგრაფიული და ისტორიული საზღვრები, ბუნებრივი 

პირობების თავისებურებანი, ადმინისტრაციული ერთეულებისა და მოსახლეობის ცვალებადობა; გან-

საკუთრებული ყურადღება გამახვილებულია გეოგრაფიული სახელწოდებების კვლევის ასპექტებზე _ 

ლოკალიზაციასა და ეტიმოლოგიაზე; შედგენილია მოსახლეობისა და დასხლებული პუნქტების რეტ-

როსპექტული რუკები, ტოპონიმთა განლაგების რუკები. კვლევის შედეგად გამოვლინდა და 

დამუშავდა ისტორიული წყაროები და ლიტერატურა, რომელიც ეხება საკითხს. ამასთან, ადგილზე 

ჩატარდა საველე სამუშაოები, შეძლებისდაგვარად, მოხილულ იქნა როგორც მოქმედი დასახლებული 

პუნქტები, ისე ნასოფლარები, ციხესიმაგრეები, ძველი ნაგებობები, ძველი ხიდები. განსაკუთრებული 

ყურადღება მიექცა ტოპონიმების ადგილზე აღნუსხვას და შედარებას ისტორიულ წყაროებში 

მოხსენიებულ გეოგრაფიულ სახელწოდებებთან. ამან, ძველი, დაკარგული გეოგრაფიული 

სახელწოდებების ლოკალიზაციის საშუალება მოგვცა. საველე პირობებში ყურადღება მიექცა 

ადგილზე ისტორიული საზღვრების დაზუსტებას, ძველი გზების მიმართულებების, ხიდების და 

ფონების არსებობას. დამუშავდა მოსახლეობის ძველი აღწერის მასალები, რის მიხედვითაც შედგა 

სხვადასხვა პერიოდის მოსახლეობისა და დასახლებული პუნქტების რეტროსპექტული რუკები. 

მოპოვებული მასალების ანალიზის საფუძველზე დადგინდება ბევრი ბუნდოვანი საკითხი და 

საბოლოოდ გაფორმდა მონოგრაფია “აჭარის ისტორიული გეოგრაფია”.ნაშრომში განხილულ-განზო-

გადოებულია მდიდარი და ფრიად საინტერესო სამეცნიერო ინფორმაცია, რაც მთავარია, ადგილზე ჩა-

ტარებული საველე სამუშაოების შედეგად მოპოვებული მასალა შეჯერებულია ისტორიულ და გეოგ-

რაფიულ წყაროებთან; ისტორიულ-გეოგრაფიულად აღწერილია ხეობები, მდინარეთა აუზები, დასახ-

ლებული პუნქტები, მატერიალური კულტურის ძეგლები, მოსახლეობის ისტორიული ვითარება, გზე-
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ბი და მიმოსვლის საშუალებები.მთლიანად აღიწერა ტოპონიმია, მოხდა მათი ლოკალიზაცია და რეტ-

როსპექტული კარტოგრფირება. ამასთან, ტოპონიმები შესწავლილ და დახასიათებულ იქნა ისტორი-

ულ-გეოგრაფიული ასპექტებით, მათი როგორც ლექსიკის ერთეულის, სანდო ენობრივი კვალიფიკა-

ცია; აჭარის ტოპონიმების შესწავლა კომპლექსურად, უაღრესად სადღეისო, აქტუალური საკითხია. 

თითოელი ერთეულის განსაზღვრისას ნაცნობ ტოპონიმებთან ერთად მოხმობილი და შეფასებულია 

ცალკეულ ავტორთა დაკვირვებანი უცნობ ტოპონიმებზე. ზოგ მათგანზე გამოთქმულია არგუმენტი-

რებული შენიშვნები. მოხდა ტოპონიმთა დაჯგუფება, კლასიფიკაცია; დასაბუთებულადაა გამოყოფი-

ლი: უძველესი, სტრუქტურაშეცვლილი, ხელმეორედ აღდგენილი, გადაადგილებული, თანამედროვე 

გახმოვანების, ნასოფლართა და სხვა ფონდები. შედგა ტოპონიმთა განლაგებისა და თემატური რუკე-

ბი. სხვადასხვა წლების მოსახლეობის აღწერისა და სხვა მონაცემების საფუძველზე შედგა მოსახლეო-

ბისა და დასახლებულ პუნქტთა სიმჭიდროვის რუკები, რაც მოსახლეობის ცვალებადობის დინამიკას 

გვიჩვენებს. ამის მიხედვით გაკეთდა რიგი დასკვნები.    

I. 2. 

# 

შესრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის ხელმძღვანელი პროექტის შემსრულებლები 

1 

 

საქართველოს გეოგრაფიული 

გარემოს ტრანსფორმაცია, 

ბუნებრივ-რესურსული 

პოტენციალის შეფასება და 

გეოინფორმაციული ბაზის შექმნა 

(იმერეთის რეგიონის 

მაგალითზე) 

 

ე. სალუქვაძე 

ე. სალუქვაძე 

თ.ჩალაძე 

თ. ხარძიანი 

ზ. გულაშვილი  

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგები  

  

 

 

თემა 4  წლიანია, იმერეთის რეგიონის მაგალითზე შესრულდა მისი პირველი ეტაპი. კვლევა 

განხორციელდა აღნიშნული რეგიონის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში. საველე-კვლევითი 

ექსპედიცია ჩატარდა წყალტუბოს, ხონის და ტყიბულის (ნაწილობრივ) მუნიციპალიტეტებში, 

კავკასიონის დაბალმთიანი ზოლის და კოლხეთის დაბლობის მიმდებარე მთისწინების გორაკ-

ბორცვიანი კარსტული ზოლის (ხონის, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტების) კარსტული და 

ეროზიული რელიეფით წარმოდგენილი ტერიტორიის ლანდშაფტების კომპლექსური (სინთეზური) 

ანალიზისთვის. კვლევის მიზანს წარმოადგენდა აღნიშნული რეგიონების გარემოს ტრანსფორმაციის 

დადგენა, რისთვისაც ლანდშაფტის სახის დონეზე თითოეულ ეტალონურ უბანში GIS მეშვეობით 

განისაზღვრა ლნდშაფტის ანთროპოგენური ტრანსფორმაციის ხარისხი და გამოყოფილ იქნა მათი 

კატეგორიები (უმნიშვნელოდ ტრანსფორმირებული, მცირედ ტრანსფორმირებული, საშუალოდ 

ტრანსფორმირებული, მნიშვნელოვნად ტრანსფორმირებული და ძლიერ ტრანსფორმირებული), 

წარმოჩინდა ის ხელსაყრელი ბუნებრივი ფაქტორები რომლებიც მნიშვნელოვნად განსაზღვრავენ 

აღნიშნული მუნიციპალიტეტების ბუნებრივ-რესურსულ პოტენციალს (სელიტებური, სასოფლო-

სამეურნეო, რეკრეაციული, ეკოლოგიური და სხვ.). საკვლევი რეგიონის ფარგლებში, როგორც ბარის 

(სოფ. ბანოჯას მიდამოები) ასევე მთის ზონაში (სოფ. ნამოხვანი) აღებულ იქნა ნიადაგის ნიმუშები, 

რომელთა ანალიზი განხორციელდა შპს „მულტიტესტში“, შედეგები  კი აისახა შესაბამისი 

ეტაპისთვის მომზადებულ ანგარიშის ტექსტში.  

  საკვლევი რეგიონის  ლანდშაფტების თანამედრივე მდგომარეობის შესახებ მონაცემები აისახა 

მონოგრაფიაში: „საქართველოს ლანდშაფტების ტრანსფორმაცია და მათი ეკოლოგოგიური 

მდგომარეობა (ზოგადი დახასიათება და ანალიზი), გერმანია, საარბრიუკენი, „ლამბერტ აკადემიკ 

პუბლიშინგ“-ი, 181 გვ., ერთ-ერთ თავში (#3)  – „ცალკეული რეგიონების ლანდშაფტების 

ტრანსფორმაციის თავისებურებანი“. 

 შედგენილ იქნა წყალტუბოს და ხონის მუნიციპალიტეტების მსხვილმასშტაბიანი (1: 100 000) 
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ლანდშაფტური და ლანდშაფტური პოტენციალის რუკები. 

 

II. 1. პუბლიკაციები: 

ა) საქართველოში 

მონოგრაფიები 

# ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის სათაური გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 კ. ხარაძე დიდი მამულიშვილის 

ღირსეული ღვაწლი  

აკადემიკოსი ალექსან-

დრე ჯავახიშვილი   

გამომცემლობა ,,თსუ“, 

თბილისი  

394 გვ. 

 

2 კ. ხარაძე ხევის ბუნებისა და ხუ-

როთმოძღვრების ძეგ-

ლები ტურისტულ-საექ-

სკურსიო მეგზური 

გამომცემლობა ,,სვეტი“ 

თბილისი 

84 გვ. 

3 კ. ხარაძე აკადემიკოს 

ალექსანდრე 

ჯავახიშვილის 

სახლ-მუზეუმი 

ძევერა (გორის 

მუნიციპალიტეტი) 

მეგზური (ქართულ და 

ინგლისურ ენებზე) 

გამომცემლობა ,,სვეტი“ 

თბილისი 

70 გვ. 

4 ს. ვარდოსანიძე,  

ვ. გურული,  

კ. ხარაძე  

ლ. ჯიქია 

მ.კვარაცხელია 

საქართველოს  

სახელმწიფო საზღვრები  

(1917-1957) ნარკვევი. 

დოკუმენტები 

 და მასალები 

გამომცემლობა  

,,ქართული 

უნივერსიტეტი“, 

თბილისი  

308 გვ. 

 

5 ვ.კეკენაძე 

თ. კაციტაძე 

 

ანტისამთავრობო აჯან 

ყება საჩხერეში (1918  

წლის ივნისი–აგვისტო)   

გამომცემლობა ,,სვეტი“, 

თბილისი 

93 გვ.  

ანოტაციები  

1 
წიგნი ეძღვნება საქვეყნოდ აღიარებულ ქართველ მეცნიერს, მეცნიერების დიდ ორგანიზატორსა და 

საზოგადო მოღვაწეს, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატს, მრავალი მედლისა და ორდენის მფლობელს, 

მეცნიერების დამსახურებულ მოღვაწეს აკადემიკოს ალექსანდრე ჯავახიშვილის ცხოვრებისა და 

მოღვაწეობის ღირსეულად განვლილ გზას. ნაშრომში მოცემულია მეცნიერისა და მეცნიერ-ორგანი-

ზატორის მოღვაწეობის მეტად საინტერესო მომენტები, აგრეთვე, კოლეგების, აღზრდილების და 

სხვადასხვა დარგის სპეციალისტთა შეფასებები, მოგონებები ალექსანდრე ჯავახიშვილის მრავალ-

მხრივ მოღვაწეობაზე, მისი ურთიერთობა ადამიანებთან, მისი როგორც პიროვნებისა და მოქალაქის 

მრწამსის შესახებ.  წიგნი განკუთვნილია გეოგრაფიის ისტორიით და, რაღა თქმა უნდა, ამ დიდებუ-

ლი მეცნიერისა და მეცნიერების ორგანიზატორის მრავალმხრივი შემოქმედებით დაინტერესებულ 

პირთათვის. მკითხველი ბევრ ახალ დეტალს შეიტყობს ამ დაუღალავი პიროვნების ცხოვრებისა და 

მოღვაწეობის  მეტად ნაყოფიერად განვლილი გზის შესახებ. 

2 
წიგნში მოცემულია ხევის (ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი) განლაგებული ბუნებისა და ხუროთმოძღ-

ვრების ძეგლების ადგილმდებარეობა, აღწერა და მოკლე ისტორიული მიმოხილვა. ლიტერატურუ-

ლი მონაცემებისა და ადგილზე შესწავლით შეიქმნა ეს ნაშრომი; თითქმის ყველა ფოტოსურათი ავ-

ტორმა ექსპედიციების დროს გადაიღო. მასალა შერჩეული და დალაგებულია ისე, რომ ხევში მიმა-

ვალმა მოგზაურმა თავისუფლად შეძლოს მოცემულ ძეგლთან მისვლა. ნაშრომს თან ახლავს ხევის -
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რუკა. წიგნი დახმარებას გაუწევს ყველა მათ, ვინც დაინტერესებულია საქართველოს ცალკეული მხა-

რეების საექსკურსიო-ტურისტული თვალსაზრისით დათვალიერებაში და, ამ შემთხვევაში, ხევის ბუ-

ნებისა და ხუროთმოძღვრული ძეგლების შესწავლა-გაცნობისათვის. 

3 
ნაშრომში მოკლედ არის გადმოცემული აკადემიკოს ალექსანდრე ჯავახიშვილის წვლილი 

სამეცნიერო, პედაგოგიური და სამეცნიერო-პედაგოგიური დაწესებულების ორგანიზებასა და 

ჩამოყალიბებაში. მისი დამსახურება სამეცნიერო და პედაგოგიური დაწესებულებების 

გეოგრაფიული უჯრედების ხელმძღვანელობაში.. მისიდიდი დამსახურების გამო არაერთი 

ჯილდო დაიმსახურა, ხოლო მადლიერმა ქართველმა ხალხმა მშობლიურ სოფელ ძევერაში 

(გორის მუნიციპ-ი) 1986 წლის 14 ივნისს საზეიმოდ გახსნა ალექსანდრე ჯავახიშვილის სახლ-

მუზეუმი. ეს მგზურიც მოკლედ მოგითხრობთ სოფელ ძევერასა და აკადემიკოს ალექსანდრე 

ჯავახიშვილის სახლ-მუზეუმზე. 

4 
ნაშრომი ეძღვნება საქართველოს საზღვრების დადგენის ისტორიას 1917-1957 წლებში. გამოკვლევას  

თან ახლავს დოკუმენტები და მასალები საზღვრების დადგენის პროცესის უკეთ აღქმის მიზნით  

წიგნს თან ერვის რუკები.  განკუთვნილია სპეციალისტებისა და მკითხველთა ფართო წრისათვის. 

5 
ნაშრომში მოცემულია 1918 წლის საჩხერის აჯანყება, რომელიც გარე ძალების შედეგად იყო გამოწვე-

ული. რუსეთის სოციალისტური (ბოლშევიკური) ხელისუფლება საქართველოში არეულობათა მოსა-

წყობად სპეციალურად გზავნიდა გადამზადებულ პირებს. რუსეთის აგენტურამ, ცრუ აგიტაციის სა-

შუალებით, შეძლო საჩხერის მოსახლეობის ნაწილის მიმხრობა და აჯანყებაში ჩაბმა.  

საჩხერის აჯანყება საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან ზუსტად ერთ თვეში იწყე-

ბა.Aაჯანყების მასშტაბურობის გამო, საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობა იძუ-

ლებული გახდა, საჩხერეში რეგულარული ჯარის ნაწილები შეეყვანა. ჯარი თითქმის სამი თვის გან-

მავლობაში ებრძოდა მეამბოხეებს.მონოგრაფიაში მოცემულია აჯანყების მიმდინარეობა, ხოლო მოვ-

ლენები განხილულია დეტალურად.წიგნი განკუთვნილია, როგორც უახლესი ისტორიით დაინტერე-

სებულ მკვლევართათვის, აგრეთვე მკითხველთა ფართო სპექტრისათვის. 

 

სტატიები 

# ავტორი/ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 
ნ. ელიზბარაშვილი 

გ. მელაძე 

 ე. სალუქვაძე  

დ. სვანაძე 

ი. ლაზარაშვილი 

 

თბილისის 

გეოეკოლოგიური 

პრობლემები და 

ლანდშაფტური 

დაგეგმარების ძირითადი 

პრინციპები  

„გეოგრაფიისა და 

ანთროპოლოგიის 

თანამედროვე 

პრობლემები“ 

საერთაშორისო 

კონფ. მასალები 

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

გვ. 101-108  

2 რ.ხაზარაძე პალეოკლიმატისა და 

გეოგრფიული გარემოს 

ცვალებადობა 

აღმოსავლეთ 

საქართველოს 

ტერიტორიაზე გვიან 

პლეისტოცენში 

„გეოგრაფიისა და 

ანთროპოლოგიის 

თანამედროვე 

პრობლემები“ 

საერთაშორისო 

კონფ. მასალები 

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

გვ. 85-90  

3 კ.ხარაძე ალექსანდრე 

ჯავახიშვილი 

საქართველოს 

კარტოგრაფიისა  

და გეოგრაფიის 

ისტორიის მკვლევარი 

„გეოგრაფიისა და 

ანთროპოლოგიის 

თანამედროვე 

პრობლემები“ 

საერთაშორისო 

კონფ. მასალები 

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

გვ. 20-24 

4 კ.ხარაძე აჭარის ისტორიული „გეოგრაფიისა და თბილისი, თსუ გვ. 384-389 
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გზები და მიმოსვლის 

საშუალებები 

ანთროპოლოგიის 

თანამედროვე 

პრობლემები“ 

საერთაშორისო 

კონფ. მასალები 

გამომცემლობა 

5 კ.ხარაძე შიდა ქართლის 

ტოპონიმის წარმოშობა 

და განვითერაბა 

კრებული ,,ოსები 

საქართველოში“ 

(რუსულ ენაზე) 

თბილისი, 

გამომცემლობა 

უნივერსალი 

გვ. 261-288 

6 ვ. კეკენაძე XV-XIX  საუკუნეების 

იმერეთის სათავადოების 

საზღვრების 

კარტოგრაფირება  

„გეოგრაფიისა და 

ანთროპოლოგიის 

თანამედროვე 

პრობლემები“ 

საერთაშორისო 

კონფ. მასალები 

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

გვ. 422-427 

7 ვ. კეკენაძე მეტსახელები ქალაქ 

საჩხერეში 

ქართველური 

ონომასტიკა 

კრებული 7  

თბილისი, 

გამომცემლობა 

უნივერსალი 

გვ. 162-170 

8 კ.ხარაძე ბუნებრივი პირობების 

ამსახველი 

პალეოგეოგრაფიული 

ტოპონიმები აჭარაში 

ქართველური 

ონომასტიკა 

კრებული 7 

თბილისი, 

გამომცემლობა 

უნივერსალი  

გვ. 401-413 

9 კ.ხარაძე რისთვის ან ვისთვის 

აშენდა  

ცხინვალ-ალაგირის 

საავტომობილო 

მაგისტრალი 

კრებული ,,ოსები 

საქართველოში“ 

(რუსულ ენაზე) 

თბილისი, 

გამომცემლობა 

უნივერსალი 

გვ. 289-301 

ანოტაციები  

1 ნაშრომში საუბარია ლნდშაფტური დაგეგმარების ევროპულ გამოცდილებაზე, კერძოდ, მასზედ, 

რომ ლანდშაფტური დაგეგმარება ევროპის უმეტეს ქვეყნებში მიჩნეულია მდგრადი განვითარების 

ეფექტურ ინსტრუმენტად და რომ, ლანდშაფტური დაგეგმარების ევროპულმა გამოცდილებამ ხელი 

უნდა შეუწყოს ევროპულ სივრცეში ტერიტორიული დაგეგმარების ერთიანი სისტემის 

განვითარებას და საბოლოო ჯამში, ევროპის ქვეყნების ინტეგრაციას. ლანდშაფტური დაგეგმარების 

პროცესში ადგილობრივი მოსახლეობა და ადმინისტრაციული ორგანიზაციები იღებენ 

მრავალმხრივ ინფორმაციას ლანდშაფტთა თანამედროვე მდგომარეობის (სტრუქტურის) და 

ბუნებრივი პროცესების თავისებურებათა შესახებ, ბუნებათსარგებლობის პრობლემებზე და მათი 

დაძლევის გზებზე. საუბარია თბილისის ლანდშაფტური დაგეგმარების პრინციპებზე: 

აქტუალურობის, უნიკლურობის, ეკოლოგიური დაძაბულობის, გეოეკოლოგიურ კონფლიქტებზე 

(ატმოსფეული ჰაერის, შიგა წყლების გაჭუჭყიანების, ნიადაგების ეკოლოგიური მდგომარეობის, 

ცოცხალი სამყაროს და მასთან დაკავშირებულ კონფლიქტებზე. მოცემულია თბილის-რუსთავის 

საქალაქო აგლომერაციის ტერიტორიის მდგრადობის რუკა, რომელზეც წარმოჩენილია მდგრადი, 

საშუალოდ მდგრადი და არამდგრადი უბნები. 

2 ნაშრომში კომპლექსური კვლევების საფუძველზე დადგენილია კლიმატის ცვალებადობა 

აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე გვიან პლეისტოცენში. მღვიმეების: წონა, კუდარო I-ის 

და დმანისის ღია სადგომის ნაფენების ლითოლოგიური, პალეონტოლოგიური, 

გეომორფოლოგიური და პალინოლოგიური შესწავლის შედეგად გამოვლენილია სეზონური 

კლიმატური შრეების მორიგეობა, სადაც შეინიშნება ურთიერთკავშირი პირველყოფილი 

ადამიანების კულტურისა და გარემო პირობები ცვალებადობა მათი განვითარების ადრეულ 

ეტაპებზე. ბოტანიკური და პალინოლოგიური შესწავლის საფუძველზე დადგენილია მცენარეული 

ზონების ვერტიკალური გადაადგილების სიმაღლეები გამყინვრებისა და გამყინვარებათშორისულ 

პერიოდებში. მთის მცენარეული ზონები გამყინვარების ეპოქაში, კლიმატის ვარდნასთან 

დაკავშირებით ქვემოთ იწევდა 500-700 მეტრით თანამედროვესთან შედარებით. 
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გამყინვარებათშორისულ ეპოქაში, დთბობასთან დაკავშირებით კი ზემოთ გადაადგილდებოდა 300-

500 მეტრით. 

3 სტატიაში მოცემულია ალექსანდრე ჯავახიშვილის წვლილი საქართველოსა და კავკასიის 

კარტოგრაფიულ განვითარებაში XX საუკუნის 20-ანი წლებიდან. ნაჩვენებია ის კარტოგრაფიული 

პროდუქცია, რომელიც მისი რედაქტორობით და ხელმძღვანელობით შეიქმნა. მეცნიერს დიდი 

წვლილი მიუძღვის აგრეთვე გეოგრაფიის განვითარების ისტორიის კვლევაში, სადაც ცენტრალური 

ადგილი დიდ ვახუშტი ბაგრატიონს ეკუთვნის. ნაჩვენებია ის დამსახურება, რაც მას გეოგრაფიული 

და კარტოგრაფიული მეცნიერების განვითარებაში მიუძღვის. 

4 აჭარაში უძველესი პერიოდიდან გადიოდა ქვეყნის მნიშვნელოვანი სავაჭრო და სატრანსპორტო 

გზები, რაც დადებითად, ზოგ შემთხვევაში უარყოფითად მოქმედებდა მხარის განვითარებაზე; 

აჭარა თავისი რთული რელიეფისა და, საერთოდ, ბუნებრივი პირობების მრავალფეროვნებისა გამო, 

გზებიც მეტად გაუვალი იყო. ამის შესახებ მოგვითხრობს მემატიანეც ჯერ კიდევ XIV საუკუნეში. 

ძველად აჭარაში საცალფეხო გზები ფუნქციონირებდა, სადაც მხოლოდ ადამიანი მოძრაობდა; 

ასევე იყო ცხენის გზაც, სადაც ცხენიც მოძრაობდა, სამარხილე და საურმე გზები; ეს უკანასკნელი 

დიდ გზებთან აკავშირებდა. ამ მხრივ, აჭარაში საკმაოდაა შემორჩენილი ძველი გზების ნაშთები, 

რომლებიც მხარის ინტენსიურ ათვისებაზე მიგვითითებს. დღესაც შემორჩენილია მდინარეებზე 

ორ ათეულამდე გადებული ქვის თაღოვანი ხიდები და მათი ნარჩენები, რომლებიც ამ მხარის 

გზების მშენებლობასა და მათ მნიშვნელობაზე მეტყველებს. 

5 
კოლექტიურ მონოგრაფიაში მოცემულია ოსი მოსახლეობის მიგრაციული პროცესების ქრონოლოგი-

ური ზღვრები და სივრცითი განალაგება, შიდა ქართლის ტერიტორიაზე საფორტიფიკაციო და ხუ-

როთმოძღვრული ძეგლების განლაგება და კუთვნილება, გეოგრაფიული სახელწოდებების რაობა და 

წარმოშობა. აგრეთვე ეპიგრაფიკა, არქეოლოგიური მონაცემები და სხვა ისტორიული და გეოგრაფი-

ული საკითხები. 

6 
საქართველოს ისტორიულ გეოგრაფიაში, გვიან ფეოდალური ხანის კვლევის სფეროში, ერთ–ერთ 

პრობლემატურ საკითხს წარმოადგენს ქართულ  სათავადოებს შორის საზღვრების დადგენა და მათი 

კარტოგრაფიული გამოსახვა. კარტოგრაფიული გამოსახულებები ხელს შეუწყობს აღნიშნული 

თემის ვიზუალურ აღქმასა და თეორიულ გააზრებას. მოცემულ სტატიაში მოცემულია 

ეთნოგრაფიული იმერეთის სათავადოების საზღვრები XV-XIX საუკუნეებში.  

ჩვენ მიზნათ დავისახეთ მოგვეხდინა ფიქსაცია იმ ნაშრომებისა და კარტოგრაფიული მასალებისა, 

რომელიც ეხება იმერეთის სათავადოებს და შესაბამისი ანალიზის შემდგომ  შევეცადეთ შეგვედგინა 

ნაშრომი რეტროსპექტულ კარტოგრაფიაში, რომელიც დიდ დახმარებას გაუწევს იმერეთის 

სათავადოების ისტორიით დაინტერესებულ მკითხველს.  

გამომდინარე იქედან, რომ იმერეთის სათავადო სისტემა ფაქტობრივად დასრულებულ სახეს იღებს 

XVIII საუკუნეში, რაც დასავლეთ საქართველოს ისტორიულ საბუთებში ნათლად ჩანს, 

გადავწყვიტეთ კარტოგრაფიულ ნაშრომში წარმოვადგინოთ სწორედ ამ პერიოდის იმერეთის 

სამეფოს სათავადოებს შორის  არსებული საზღვრები. ნაშრომის მოთავსება აღნიშნულ 

ქრონოლოგიურ ჩარჩოში ასევე გადაგვაწყვეტია მასალათა სიუხვემაც, მაგალითად, ვახუშტი 

ბაგრატიონის „აღწერა სამეფოსა საქართველოისა“, აგრეთვე უდიდესი დახმარება გაგვიწია ოლღა 

სოსელიას ნაშრომებმა (ნარკვევები), რომელშიაც ფაქტობრივად ვხვდებით პირველ და 

ჯერჯერობით ერთადერთ მცდელობას ვახუშტის შემდგომ იმერეთის სათავადოებს შორის 

საზღვრების დადგენის თაობაზე; თუმცა, სამწუხაროდ, ნაშრომებს არ ახლავთ შესაბამისი 

კარტოგრაფიული გამოსახულებები, რაც განაპირობებს ვიზუალური აღქმის ნაკლოვანებას.  

    რეტროსპექტული კარტოგრაფირების და შესაბამისი კვლევის შედეგად აღნიშნული საკითხის 

თაობაზე შედგა რუკა, რაც წარმოადგენს სამეცნიერო სიახლეს.  

7 
საკუთარ სახელთა სისტემას ხშირ შემთხვევაში თან სდევს ამა თუ იმ პიროვნების მეტსახელი, 

რომლითაც მას მიმართავენ და იცნობენ ახლო გარემოცვაში. ხშირ შემთხვევაში მეტსახელი იმდენად 

ესადაგება პიროვნების ხასიათს, ბუნებას რომ გარემოცვა ადამიანს სწორედ ამ სახელით 

მოიხსენიებს, იცნობს, ზოგჯერ შეიძლება ვერც კი გაიხსენონ მისი ნამდვილი სახელის ხსენებისას. 

არის შემთხვევები როცა რაიმე მეტსახელი ოჯახის წევრებზე, გვარში და ა.შ. მემკვიდრეობით 

გადადის და მას ოჯახის ყველა თაობა ატარებს. აქვე უნდა აღინიშნოს ის სპეციფიკური მომენტი რომ 

ზედმეტი სახელი ძირითადად მამაკაცებში გვხვდება და მას მდედრობით სქესში იშვიათად აქვს 

ადგილი. მეტსახელის დარქმევას როგორც წესი განაპირობებს პიროვნების გარეგნობა, პროფესია, 



2015 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაობის ანგარიში 
15 იანვარი, 

2016 
 

41 

             თსუ, ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი   |  
 

უნარ–ჩვევები, ან სულაც ის უბრალო შემთხვევის გამო ჰქვიათ. ზედმეტსახელები ამა თუ იმ 

მხარეში, უმეტესად, მკვეთრად განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან, რასაც განაპირობებს ამ სოფლის, 

ქალაქის სპეციფიკა, განსხვავება ადგილმდებარეობაში, მეურნეობის წესში, ცნობიერებაში. 

ერთმანეთისაგან მკვეთრ განსხვავებას ვხვდებით აგრეთვე ქალაქისა და სოფლების მეტსახელებში, 

ძველ და ახალ თაობაში და ა.შ. 

უმეტესად მეტსახელი თავად გვეუბნება თუ რატომ ჰქვია ის ამა თუ იმ პიროვნებას, მაგალითად 

ავიღოთ ცხვირა, ის პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ ინდივიდს ეს სახელი დაერქვა მისი 

გარეგნობიდან გამომდინარე, მაგრამ ისიც უნდა აღინიშნოს რომ ცალკეულ შემთხვევებში საქმე არც 

ისე მარტივადაა, როგორც ერთი შეხედვით ჩანს, როგორც ზემოთ ავღნიშნეთ არსებობენ 

მემკვიდრეობითი ზედმეტი სახელებიც, რაც ხშირ გაურკვევლობას იწვევს ცალკეულ შემთხვევებში, 

როცა პიროვნებას ესმის ზედმეტი სახელი ის ამ სახელის მატარებელში ეძებს იმ თვისებას რაც დევს 

მეტსახელში და შესაძლოა მისი ეს თვისება არ ჩანდეს ზედმეტ სახელში, აღნიშნული გარემოება 

აბნევს ადამიანს. მაგალითად, მოვიყვანოთ მეტსახელი ბუღია, ბუღია თითქოს პირდაპირ გვეუბნება 

რომ სახელის მატარებელი დიდი აღნაგობის, ძლიერი მამაკაცი უნდა იყოს, შეიძლება ის 

სინამდვილეში მემკვიდრეობით სახელს წარმოადგენდეს და ამ სახელი თვისებები სულაც არ 

ჩანდეს ამ ადამიანში. სტატიაში მოცემულია ზედმეტ სახელების სისტემა და მისი 

მახასიათებლები ქალაქ საჩხერის მაგალითზე. საჩხერეში გავრცელებული მეტსახელები 

გამოირჩევიან თავისი მრავალფეროვნებით, რაც განპირობებულია იმით რომ აქ ახლო წარსულში 

წარმოდგენილი იყო რამდენიმე ეთნიკური ჯგუფი; უმეტესად ქართველები, ებრაელები, სომხები, 

მცირე რაოდენობით ოსები და რუსები. ეთნიკური მრავალფეროვნება აირეკლა მეტსახელებშიდაც, 

თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ეთნიკურად არაქართველი მოსახლეობის მეტსახელები 

მეტწილად ქართული რეალობიდანაა ნაკარნახევი და ატარებს კიდეც ქართულ სახეს. დღეისათვის 

ამ მეტსახელთა უმეტესობა ქალაქ საჩხერეში აღარ გვხვდება, მოცემული მეტსახელთა  ნაწილი 

განეკუთვნება XX საუკუნის 40–იან 80–იან წლებს, მათი გაქრობა გამოიწვია იმ ფაქტმაც რომ, ქალაქი 

საჩხერე დატოვა ებრაელთა ეთნიკურმა მასივმა, მხარეში ძალზედ ცოტა დარჩა ეთნიკურად სომეხი, 

ოსი და რუსი მოსახლეობაც. 

8 
სტატიაში განხილულია აჭარის პალეოგეოგრაფიული ტოპონიმების განლაგებისა  და წარმოშობის 

თავისებურებანი. შეჯერებულია თვით სახელწოდება აჭარის სხადასხვა ავტორთა ეტიმოლოგიური 

ახსნები და დასაბუთებულია ჩვენეული წარმოდგენილი ვარიანტი გეოგრაფიული სახელწოდებების 

ძირითადი ნაწილი ბუნებრივი პირობების მიხედვით არის შერქმეული. თუმცა წლების განმავლობაში 

ეს პირობები გარკვეული მიზეზების გამო შეიცვალა, გარდაიქმნა, ხოლო გეოგრაფიული 

სახელწოდებები უმეტესად უცვლელი დარჩა. ამასთან, ზოგი სახელწოდება ამ  გარდაქმნისა და 

შეცვლის შედეგად წარმოიშვა. ტოპონიმები ხშირად წარმოიშობა ობიექტის დამახასიათებელი ნიშნე-

ბის საფუძველზე; ასეა შერქმეული უძველესი პერიოდიდან უმეტესი სახელი, რამდენადაც თვით 

ადამიანი მჭიდროდ არის დაკავშირებული გარემოსთან. ასე მაგალიტად, “გორი” _ მიუთითებს გორა-

კის არსებობაზე, “წაბლოვანი” _ მცენარე წაბლის გავრცელებაზე, “რიყე” _ მდინარის ჭალაზე და სხვ. 

თუმცა, გვხვდება ისეთი სახელებიც, რომელთა მნიშვნელობა ამჟამად აღარ შეესაბამება ობიექტისათ-

ვის დამახასიათებელ ნიშან-თვისებას. ასე მივიღეთ ტოპონიმთა ერთობლიობა, რომელთაც რთული და 

ხანგრძლივი გზა განვლო. 

9 
კოლექტიურ მონოგრაფიაში მოცემულია ოსი მოსახლეობის მიგრაციული პროცესების ქრონოლოგი-

ური ზღვრები და სივრცითი განალაგება, შიდა ქართლის ტერიტორიაზე საფორტიფიკაციო და ხუ-

როთმოძღვრული ძეგლების განლაგება და კუთვნილება, გეოგრაფიული სახელწოდებების რაობა და 

წარმოშობა. აგრეთვე ეპიგრაფიკა, არქეოლოგიური მონაცემები და სხვა ისტორიული და გეოგრაფი-

ული საკითხები. მონოგრაფიაში დეტალურადაა განხილული ცხინვალ-ალაგირის საავტომობილო 

მაგისტრალის შექმნის მიზნები და მნიშვნელობა. 

          

                                                   II. 2. პუბლიკაციები: 

                                                        ბ) უცხოეთში 

მონოგრაფიები 

# ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის სათაური გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 
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1 

 
ე.სალუქვაძე 

თ. ჩალაძე 

საქართველოს 

ლანდშაფტების 

ტრანსფორმაცია და 

მათი ეკოლოგოგიური 

მდგომარეობა (ზოგადი 

დახასიათება და 

ანალიზი) 

(რუსულ ენაზე) 

გერმანია, საარბრიუკენი 

„ლამბერტ აკადემიკ 

პუბლიშინგ“-ი 

181 გვ. 

ანოტაციები 

 
წიგნში განხილულია საქართველოს ლანდშაფტების ტრანსფორმაციის საკითხები, განპირობებული 

ბუნებრივი და ანთროპოგენური ფაქტორებით. მოცემულია ამ ტრანსფორმაციის ანალიზი 

განსხვავებული ბუნებრივი პირობების მქონე სხვადასხვა რეგიონების (ქ. თბილისი, ლაგოდეხი, 

დედოფლისწყარო, წყალტუბო და სხვ.) მიხედვით. ჩატარებულია ხვადასხვა წლების 

აეროკოსმოსური სურათების და კოსმოსური სურათების დეშიფრირება ეტალონური უბნების 

მიხედვით, განსაზღვრულია ლანდშაფტების ანთროპოგენური ტრანსფორმციის ხარისხი და 

დინამიკა, ნაჩვენებია ამ ტრანსფორმაციის რაოდენობრივი პარამეტრები, ეკოლოგიური 

მდგომარეობის სურათი, კერძოდ, წარმოჩენილია ეკოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედების ისეთი 

ფაქტორები, როგორიცაა ჰაერის, წყლის, ნიადაგის გაჭუჭყიანება, სტიქიური პროცესების 

ინტენსივობა (ეროზია, ღვარცოფები, მეწყერები), საძოვრების გათქერილობა და სხვ. ნაშრომში 

წარმოდგენილია სხვადასხვა რეგიონების მსხვილმასშტაბიანი (1:50 000, 1: 100 00) რუკები, 

აღმოსავლეთ საქართველოს ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური რუკა (ფრაგმენტი) შედგენილი GIS 

ტექნოლოგიებით, სხვადასხვა ლანდშაფტების, ეკოლოგიური ფოტოსურათები, ცხრილები, 

დიაგრამები. 

 

სტატიები 

# ავტორი/ ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი  

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 კ. ხარაძე  

დ. ნიკოლაიშვილი 

 

Aleksandre Javakhishvili 

– the founder of Modern 

// Earte Sciences juli 21, 

2015 (http.//www. 

sciencepublishing qraup. 

com /j/  earth) 

 აშშ გვ. 288-292 

ანოტაციები 

   1 
სტატიაში განხილულია დიდი გეოგრაფის ალექსანდრე ჯავახიშვილის სამეცნიერო მოღვაწეობა. 

ფართოდაა წარმოჩენილი მისი ღვაწლი ქართულ გეოგრაფიულ მეცნიერებაში.  
 

III. 1. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

ა) საქართველოში  

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 
ე.სალუქვაძე 

თ. ჩალაძე 

კრიტიკული ეკორეგიონების 

ლანდშაფტები - პრობლემები და 

22-25 ოქტომბერი, 

თბილისი 
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 თანამედროვე მდგომარეობა 
 

საერთაშორისო კონფერ. 

„გეოგრაფიისა და 

ანთროპოლოგიის თანამედროვე 

პრობლემები“ 

2 კ.ხარაძე ქვის სამტრედეები სამხრეთ 

კავკასიასა და ცენტრალურ 

ანატოლიაში 

 

27-29 ივნისი, 2014 

ზაქარია ჭიჭინაძის 160 

წლისთავისადმი მიძღვნილი 

საერთაშორისო კონფერენციის 

მასალები 

 

 1 მოხსენება შეეხებოდა აღმოსავლეთ საქართველოს, კერძოდ მისი სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილის 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ლანდშაფტების თანამედროვე მდგომარეობას, რომელიც 

მნიშვნელოვნად არის შეცვლილი ანთროპოგენური ზემოქმედების გამო და განსაკუთრებით 

მოწყვლადია კლიმატის ელემენტების ცვლილების მიმართ. ნიადგის ეროზია, ძლიერი ქარები და 

განსაკუთრებით გვალვები ითვლება საშიშ სტიქიურ მოვლენად დედოფლისწყაროს რეგიონში. ამ 

მოვლენების გაძლიერებაში უარყოფითი როლი შეასრულა ანთროპოგენურმა ფაქტორმა: ქარსაცავი 

ზოლების ინტენსიურმა გაჩეხვამ, ირიგაციული სისტემების თითქმის მთლიანად მოშლამ. 

ლანდშატები, რომლებიც იმყოფებიან ზომიერად მშრალი და მშრალი (ნალექების რაოდენობა 400-350 

მმ) ჰავის პირობებში   გაუდაბნოების რისკის ქვეშ იმყოფებიან. ასევე საუბარი იყო თუ როგორ 

შეიცვლებიან მომავალში, მრავალი წლის გამავლობაში დედოფლისწყაროს ლანდშაფტები, როგორ 

შეიძლება გარდაიქმნენ მეორად სუქცესიებად და ამდენად მნიშვნელოვანი გარდაქმნა განიცადონ 

ბიომრავალფეროვნების თვალსაზრისითაც, რასაც შემდგომში შეიძლება ზოგიერთი სახეობის 

გაქრობაც კი მოჰყვეს. არსებული ეკოლოგიური მდგომარეობის და აგრეთვე, გაუდაბნოების 

პროცესების დაჩქარებით დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი `„ცხელ წერტილს” კრიტიკულ 

ეკორეგიონს წარმოადგენს. 

2 სამხრეთ კავკასიაში _ საქართველოში (ვარძია, ზედა ვარძია, წინარეხი), სომხეთში (ანისი), ცენტრა-

ლურ ანატოლიაში (გორემის ხეობა) და სხვ. შემორჩენილია თავისებური არქიტექტურული უჯრებია-

ნი ნაგებობები, რომელთა განზომილებები 20X20X20 სმ-ია. უჯრები კუბური ფორმის შეღრმავებებია, 

რომლებიც განლაგებულია ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ მწკრივებად. მათი განსხვავება მდგო-

მარეობს სამშენებლო ხერხში, რომლებიც გამოყენებულია უჯრების შექმნისას, აგრეთვე ზოგიერთ არ-

ქიტექტურულ დეტალში. ტრადიციულად ყველგან მათ თვლიან სამტრედეებად. XX საუკუნის 50-ანი 

წლებიდან ქართველ ფარმაკოლოგთა ერთი ნაწილი მათ სააფთიაქო ნაგებობად მიიჩნევს, რაც ჰიპოთე-

ზის დონეზეა წარმოდგენილი. ამ ნახევარი საუკუნის განმავლობაში “აფთიაქების ვერსიამ” საქართვე-

ლოში მტკიცედ მოიკიდა ფეხი. მოხსენებაში დასაბუთებულია, რატომ არ შეიძლება იყოს ასეთი ნაგე-

ბობები “აფთიაქები” და რატომ არის ისინი სამტრედეები. 
 

ბ) უცხოეთში 

# მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 
1 

 
ე. სალუქვაძე, 

თ. ჩალაძე 

სტიქიური და ანთროპოგენური 

ფაქტორების ზემოქმედება 

საქართველოს მთიანი 

რეგიონების ლანდშაფტებზე და 

მათი ეკოლოგიური 

მდგომარეობა 

(რუსულ ენაზე) 

17-18 სექტემბერი,  ქ. ბაქო 

„თანამედროვე გლობალური 

ცვლილების გეო და ბუნებრივი 

ეკონომიკური სისტემების 

ადაპტაციის პრობლემები“, 

მიძღვნილი აზერბაიჯანის 

მეცნიერებათა აკადემიის, აკად. ჰ. 

ალიევის სახელობის გეოგრაფიის 

ინსტიტუტის დაარსების 70 

წლისთავისადმი 
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2 ზ.გულაშვილი მდინარე რიონის (საქართველო) 

წყლის ხარისხის ცვალებადობა 

 

მე-4 საერთაშორისო 

კონფერენცია „კლიმატის 

ცვლილების ადაპტაცია 2015“, 

22-23 ნოემბერი,  

 ქ. კოლომბო, შრი-ლანკა 

მოხსენებათა ანოტაციები 

1          საქართველოს ლანდშაფტების თანამედროვე მდგომარეობა გვიჩვენებს, რომ ბუნებრივ-

ტერიტორიული კომპლექსების ცვლილების ხასიათი განპირობებულია, როგორც ბუნებრივი ასევე 

ანთროპოგენური ფაქტორებით, ადამიანის ზემოქმედების ხანგრძლივობის და ინტენსივობის 

შედეგები აისახება ლანდშაფტის სტრუქტურაზე, მის ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე. ბუნებაზე 

არასწორი ტექნიკურ-სამეურნეო ზემოქმედებით (ტყის გაჩეხვა, წიაღისეულის მოპოვება, მშენებლობა 

და სხვ.) ხდება ზედაპირული ნაკადების, ხრამების წარმოქმნა, ნიადაგის ეროზია, ამასთანავე 

წარმოიქმნება ხელსაყრელი პირობები სტიქიური პროცესების გააქტიურებისთვის. ტყეების გაჩეხვის 

გამო ბევრგან ტყის ბყნებრივი საზღვარი ხელოვნურად არის დაწეული 400-500 მ-ით. 

2 თანამედროვე ცივილიზაციის არსებობისათვის აუცილებელია წყლის ობიექტების ინტენსიური 

გამოყენება რისთვისაც განუზომლად იზრდება ჰიდროლოგიურ ობიექტებზე ანთროპოგენური 

ზეგავლენის ფორმები და მასშტაბები.  

რიონი საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანესი სამდინარო არტერიაა, მის აუზი (13,4 ათ. კმ2) 

მოიცავს დასავლეთ საქართველოს უდიდეს ნაწილს, აუზში განლაგებულია მრავალი წყალსაცავი. 

მდინარე რიონი ძალზე წყალუხვი მდინარეა (31,4 ლ/წმ/კმ2) და მისი გამოყენება ხდება ენერგეტიკის, 

ირიგაციის, მოსახლეობის წყალმომარაგების საჭიროებისათვის, სასარგებლო წიაღისეულის 

მოსაპოვებლად აუცილებელი ტექნოლოგიური ციკლისათვის. მდინარე რიონის წყლის რესურსების 

ხარისხზე მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული დასავლეთ საქართველოს ეკოლოგიური 

მდგომარეობა. 

მდინარის წყლის ხარისხზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ჭიათურის მანგანუმის საბადოდან 

მოპოვებული მადნის დამუშავება, აღნიშნული საბადო ერთ-ერთი უდიდესია მსოფლიოში და 

ათეული წლების მანძილზე მოიპოვება ასეულობით მილიონი ტონა მადანი, საწარმოო ჩამდინარე 

წყალი დიდი რაოდენობით შეიცავს მანგანუმის ნაერთებს და შეწონილ ნაწილაკებს, პრობლემას 

ართულებს ისიც რომ მდინარის წყალი გამოიყენება სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 

მოსარწყავად. ასევე აუზის ქვემო წელში მდებარეობს კოლხეთის ჭარბტენიანი ტერიტორია, ხოლო 

შესართავთან (შავი ზღვა) პალიასტომის ტბა, შესაბამისად გამჭუჭყიანებელი ნივთიერებების მიგრაცია 

მნიშვნელოვან პრობლემებს უქმნის როგორც აღნიშნულ ეკოსისტემებს ის შავი ზღვის სანაპირო 

წყლებს.  

წინამდებარე ნაშრომში გაანალიზებულია მდინარე რიონის წყლის ხარისხობრივი ცვალებადობის 

გამომწვევი მიზეზები, მისი გავლენა მიმდებარე ეკოსისტემებზე, წყლის ხარისხის სხვადასხვა 

ელემენტებისათვის გაკეთებულია სტატისტიკური ანალიზი. ამ ანალიზის საფუძველზე მიღებულ 

იქნა დაკვირვებული რიგების სტატისტიკური პარამეტრების ამორჩევითი შეფასებები. შემუშავებულ 

იქნა წყლის მინერალიზაციის და სხვა ქიმიური იონების პროგნოზირების ალბათური მეთოდი, 

რომელიც ჯგუფურ მოდელირებაზეა დაფუძნებული. ვინაიდან რიონი ძალზე წყალუხვი მდინარეა, 

მაღალია წყლის დინების სიჩქარეც, შესაბამისად ძალზე ინტენსიურად მიმდინარეობს 

თვითგაწმენდის პროცესებიც.გაჭუჭყიანებისა და თვითგაწმენდის პროცესებს შორის 

კანონზომიერების შესწავლა და გაჭუჭყიანებული ნივთიერების გარდაქმნის ძირითადი ფაქტორების 

გამოვლენა გვაძლევს პროგნოზის საშუალებას თუ როგორი შეიძლება იყოს წყლის თვისება ადამიანის 

სამეურნეო საქმიანობის ზემოქმედებით. რაც მეტად მნიშვნელოვანია წყლის რესურსების აუზური 

მართვისა და კომპლექსური გამოყენების პერსპექტივაში დაგეგმარებისას.  
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 საზოგადოებრივი გეოგრაფიის განყოფილება 

სამეცნიერო ერთეულის დასახელება: საზოგადოებრივი გეოგრაფიის ლაბორატორია 

სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი - გეოგრაფიის აკად. დოქტორი ვაჟა ნეიძე 

სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: 

1. ნანა ნადარეიშვილი  

2. გიორგი მელაძე 

3. მზია თუთბერიძე 

4. ნანა კვირკველია 

5. დავით ბეროშვილი 

6. ნინო მარჯანიძე 

7. გივი თავაძე 

8. გიორგი ხომერიკი 

 

I. 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2015 წლისათვის დაგეგმილი და 

შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

შესრულებული პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის ხელმძღვანელი პროექტის შემსრულებლები 

აღმოსავლეთ საქართველოსა და მისი 

რეგიონების რეკრეაციული პოტენციალი 

 

ვ. ნეიძე ნ. ნადარეიშვილი 

გ. მელაძე  

მ. თუთბერიძე 

ნ. კვირკველია 

დ. ბეროშვილი 

ნ. მარჯანიძე 

გ. თავაძე 

გ. ხომერიკი 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგები 

წლიური გეგმით გათვალისწინებული იყო აღმოსავლეთ საქართველოში ტურისტულ-რეკრეაციული 

პოტენციალის  და ტურიზმის ცალკეული სახეობების მდგომარეობის შესწავლა. 

გეგმის შესაბამისად ჩატარდა ექსპედიციები აღმოსავლეთ საქართველოს სამ რეგიონში: შიდა ქართლში 

(კასპის, გორის, ქარელისა და ხაშურიოს მუნიციპალიტეტებში), კახეთში (თელავის, ყვარლის, ლაგოდეხის, 

დედოფლისწყაროს, გურჯაანისა და სიღნაღის მუნიციპალიტეტებში),  და მცხეთა-მთიანეთში  (თიანეთის, 

დუშეთის, ყაზბეგის, მცხეთის მუნიციპალიტეტებში). 

შესწავლილ იქნა ამ რეგიონების ტურისტულ-რეკრეაციული ობიექტები, კერძოდ, სასტუმრო კომპლექსები 

და ღვინის ტურიზმის ცენტრები:  როიალ ბატონი, ყვარლის ტბა, ილიას ტბა, ლოპოტის ტბა, შატო მერე, 

შუხმანის ღვინის სასტუმრო, კაჭრეთის ამბასადორი და სხვა, რომლებიც კეთილმოწყობისა დონითა და 

ვიზიტორების რაოდენობით გაცილებით ჭარბობს სხვა საკვლევ რეგიონებს.  

შესწავლილ იქნა საკვლევი რეგიონის სამკურნალო-გამაჯანსაღებელი ობიექტები, მათ შორის, კურორტები 

და საკურორტო ადგილები: თეთრი წყლები, ხოვლე, ბიისი, აბანო, მიწობი, გორიჯვარი, რომლებიც 

ფაქტობრივად აღარ ფუნქციონირებენ, გარდა უჯარმისა,  რომელიც რამოდენიმე წელია აქტიურად 

ფუნქციონირებს.   

სამკურნალო-გამაჯანსაღებელი ობიექტების  გარდა ყურადღება მიექცა ეკოტურიზმის პრობლემებს, 

რომლებიც არსებობს საკვლევი რეგიონის დაცულ ტერიტორიებში: ლაგოდეხის ნაკრძალი, ვაშლოვანის 

ეროვნული პარკი და ნაკრძალი, ჭაჭუნას აღკვეთილი  და ბუნების ძეგლები: ალაზნის ჭალის, ტახტი-თეფას, 

არწივის ხეობის. 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის ფარგლებში დამუშავდა ცალკეული თემები: კახეთის ტურისტული 

პოტენციალი, საკურორტო ადგილები აღმოსავლეთ საქართველოში, სარეკრეაციო მეურნეობისა და სხვა 
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სამეურნეო დარგების ურთიერთობის საკითხები საქართველოში, ტურისტული კომპანიები საქართველოში 

და სხვ. 

აღნიშნული სამუშაოების შედეგად, საკვლევ რეგიონში დადგინდა მრავალფეროვანი ტურისტულ-

რეკრეაციული პოტენციალის ტერიტორიული განაწილების სურათი, ასევე, მნიშვნელოვანი კონტრასეტები 

მის ათვისებასა და ტურიზმის განვითარებაში. ამ დარგის მდგომარეობა რეგიონში ჯერ კიდევ მოითხოვს 

მრავალასპექტიანი შესაძლებლობების რეალიზაციას. ყურადღებას იპყრობს კახეთის რეგიონში 

წყალსატევების ტურისტული გამოყენების პრაქტიკა, რომლის გამოცდილება უნდა გაიზიარონ 

საქართველოს სხვა რეგიონებმა.  

 

 

I. 4.  სახელმწიფო გრანტით (რუსთაველის ფონდი) დაფინანსებული გარდამავალი სამეცნიერო-

კვლევითი პროექტები 

№ 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და სამეც-

ნიერო მიმართულების 

მითითებით 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი 

პროექტის 

შემსრულებლები 

1.  საქალაქო აგლომერაციების 

ლანდშაფტური დაგეგმარების 

მეთოდოლოგია (თბილისი-

რუსთავის მაგალითზე) 

რუსთაველის ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

ნ. ელიზბარაშვილი გ. მელაძე 

2.  აღმოსავლეთ საქართველოს 

მთიანეთის კომპლექსურ-

გეოგრაფიული კვლევა 

თანამედროვე მეთოდების 

გამოყენებით ხევის, ხევსურეთის, 

თუშეთის მაგალითზე 

რუსთაველის ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

ნ. პავლიაშვილი ნ. კვირკველია 

სახელმწიფო გრანტით დაფინანსებული გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის ეტაპის ძირითადი 

თეორიული და პრაქტიკული შედეგები 

1. განსაზღვრულ იქნა ქ. თბილისის და ქ. რუსთავის საქალაქო აგლომერაციის ინტეგრირებული 

კონფლიქტები რელიეფის, მცენარეულობის, ნიადაგების, კლიმატის და სხვა მახასიათებლების მიხედვით. 

შედგენილ იქნა ქ. თბილისის და ქ. რუსთავის საქალაქო აგლომერაციის ინტეგრირებული კონფლიქტების 

გეოსაინფორმაციო სისტემა  და 2 ათეულამდე სხვადასხვა დასახელების რუკა. 

შესწავლილ იქნა ქ. თბილისის და ქ. რუსთავის საქალაქო აგლომერაციის ლანდშაფტები და 

დემოგეოგრაფიული ვითარება როგორც თანამედროვე, ისე გასული პერიოდის მიხედვით. 

2.პროექტის ფარგლებში ნანა კვირკველია იმყოფებოდა ექსპედიციაში საქართველოს მთიან მხარეებში: 

თუშეთში, ხევსურეთსა და ხევში. იქ ყოფნის დროს შეხვდა ადგილობრივ მოსახლეობას და საჯარო 

მოხელეებს. ჩაატარა სოციოლოგიური გამოკითხვა მისივე შედგენილი ანკეტით. გამოკითხულ იქნა 100-მდე 

რესპოდენტი. გადაიღო ფოტოები და აღწერა მთაში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური თანამედროვე 

პროცესები, პრობლემები, ტურიზმის განვითარების ტენდენციები, ინფრასტრუქტურა, გზები და სხვ. 

გაკეთდა იქ არსებული სასტუმროების ნუსხა. GPS-ის მეშვეობით მოხდა მარშრუტების, კონკრეტული 

სოფლების, ღირსშესანიშნაობების, სასტუმროების და სხვ. კოორდინატების აღება. არსებული მასალა 

დატანილ იქნა ელექტრონულ რუკებზე.  

ამავე გრანტის ფარგლებში ნანა კვირკველია იმყოფებოდა საფრანგეთში, სავოეში – მონბლანის სახელობის 

უნივერსიტეტში. სადაც ჰქონდა გასვლები ალპებში.  გაეცნო სამთო კურორტების დაგეგმარების 

განვითარების მოდელებს. ისარგებლა სავოიეს უნივერსიტეტის მთის შემსწავლელი დეპარტამენტის 

(EDYTEM) ლაბორატორიით და ბიბლიოთეკით. 
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II. 1. პუბლიკაციები: 

ა) საქართველოში 

სტატიები 

№ ავტორი/ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1.  ვ. ნეიძე   

მ. თუთბერიძე 

გ. ხომერიკი 

გ. ლომინაძე 

ზემო სვანეთის ტურისტული 

წარსული, აწმყო და 

მომავალი 

 

„გეოგრაფიისა და 

ანთროპოლოგიის 

თანამედროვე 

პრობლემები.“ 

თბილისის სახ. 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა. 

თბილისი, 2015 

5 

2.  გ. მელაძე  

(ბ. მაჩიტაძე) 

იმერეთის რეგიონის 

მოსახლეობის ბუნებრივი 

მოძრაობა 

 

„გეოგრაფიისა და 

ანთროპოლოგიის 

თანამედროვე პრობლემები“ 

თბილისის სახ. 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა. 

თბილისი, 2015 

3 

3.  გ. მელაძე 

(ნ. 

ელიზბარაშვილი) 

 

თბილისის ლანდშაფტური 

მრავალფეროვნება და 

გეოეკოლოგიური 

მახასიათებლები 

 

საქართველოს სოფლის 

მეურნეობის აკადემიის 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია ,,გლობალური 

დათბობა და 

აგრობიომრავალფეროვნება“ 

თბილისი, 2015 4 

4.  ნ. ნადარეიშვილი 

(რ. აბულაძე, ე. 

ბარათაშვილი) 

საერთაშორისო სამეცნიერო-

პრაქტიკულ კონფერენციის 

„თანამედროვე მენეჯმენტი: 

პრობლემები, ჰიპოთეზები, 

კვლევები“ მასალები 

 ბათუმი, 2015. 5 

 

5.  ნ. კვირკველია თუშეთის დაცული 

ტერიტორიების 

ტურისტული რესურსები და 

თანამედროვე მდგომარეობა. 

„გეოგრაფიისა და 

ანთროპოლოგიის 

თანამედროვე პრობლემები“ 

 უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა. 

თბილისი, 2015 

5 

 

 

6.  დ. ბეროშვილი კახეთის სოფლის 

მეურნეობის განვითარების 

პრობლემები.  

 

„გეოგრაფიისა და 

ანთროპოლოგიის 

თანამედროვე პრობლემები“ 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა. 

თბილისი, 2015 

6 

7.  ნ. მარჯანიძე თბილისის ტურისტული 

მარშრუტები ისტორიულ 

ჭრილში  

„გეოგრაფიისა და 

ანთროპოლოგიის 

თანამედროვე პრობლემები“ 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა. 

თბილისი, 2015 

4 

ანოტაციები 

1. სტატიაში განხილულია ზემო სვანეთის მდიდარი ბუნებრივი და  ანთროპოგენური ტურისტული პოტენციალი, 

რომელიც მხარის ჩაკეტილობის გამო დიდხანს იყო გამოუყენებელი და მხოლოდ 2000-იანი წლებიდან, 

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარებასთან ერთად დაიწყო მისი ინტენსიური ათვისება. 

2. სტატიაში განხილულია იმერეთის რეგიონის მოსახლეობის ბუნებრივი მოძრაობის მაჩვენებლები: შობადოდა, 

მოკვდაობა, ბუნებრივი მატება. გაკეთებულია დასკვნა განხილულ რეგიონში არსებული დემოგრაფიული 

ვითარების დარეგულირების მიზნით, მიზანშეწონილია გრძელვადიანი პრონატალისტური ფართომასშტაბიანი 

დემოგრაფიული პოლიტიკის გატარება, რომელიც რეგიონის დემოგრაფიული განვითარების ყველა ასპექტს 

მოიცავს. წინააღმდეგ შემთხვევაში რეგიონში მოსალოდნელია დემოგრაფიული ვითარების კიდევ უფრო 

გაუარესება, რაც უპირველეს ყოვლისა მოსახლეობის ასაკობრივ სტრუქტურის დაბერებაში აისახება. აღნიშნულ 
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სტრუქტურაზე მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული როგორც რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური, ასევე 

დემოგრაფიული განვითარების პერსპექტივები. 

3. განხილულია თბილისის ეკოლოგიურ პრობლემებთან დაკავშირებული საკითხები. წარმოდგენილია ქალაქის 

ფარგლებში 8 ლანდშაფტური ერთეული. ხაზგასმულია, რომ თბილისში განსაკუთრებით რთული ეკოლოგიური 

ვითარება შეიქმნა მე-20 საუკუნის ბოლო ათწლეულში, როდესაც ენერგეტიკულ კრიზისს დედაქალაქისა და მისი 

მიდამოების მწვანე საფარის დეგრადაცია მოჰყვა შედეგად. ამჟამად ტრანსფორმაციას განიცდის დასავლეთის და 

ჩრდილოეთის ისედაც დეგრადირებული ლანდშაფტების მნიშვნელოვანი ნაწილი, რასაც საქალაქო განაშენიანების 

ზრდა განაპირობებს. 

4. სტატიაში განხილულა საქართველოს უმაღლესი განათლების პოტენციალი, როგორც ეკონომიკის აღორძინების 

რესურსი. აგრეთვე, შემოსავლები ეკონომიკაში, რომლებიც უმაღლესი განათლების დაწესებულებების 

საქმიანობიდანაა მიღებული. მოხსენების ძირითადი საკითხები ეხებოდა საქართველოს უმაღლესი განათლების 

ეკონომიკურ პოტენციალს, განათლების ხარისხის შესაბამისობას ევროპულ სისტემასთან, ყურადღება 

გამახვილებულია პედაგოგების პროფესიონალიზმზე და აკადემიური პერსონალის მაღალ დონეზე, სახელმწიფოს 

მხრიდან უმაღლესი სასწავლებლების არასაკმარის დაფინანსებაზე. შემოთავაზებულის უმაღლესი განათლების 

სისტემის სრულყოფისათვის გარკვეული რეკომენდაციები. 

5. სტატიაში მოცემულია თუშეთის დაცულ ტერიტორიებში არსებული ტურისტულ-რესურსული პოტენციალი 

(ბიომრავალფეროვნება, ენდემური სახეობები და სხვ.)  და მათი მნიშვნელობა. აღწერილია ტურიზმის 

განვითარების თანამედროვე მდგომარეობა და განვითარების პრობლემები. 

6. სტატიაში განხილულია კახეთის სოფლის მეურნეობის გეოგრაფიის ძირითადი საკითხები: მემცენარეობისა და 

მეცხოველეობის ცალკეული დარგების ეკონომიკური მაჩვენებლების დინამიკა ბოლო ათწლეულში; შესწავლილია 

კახეთში სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშემშლელი ფაქტორები. 

7. სტატიაში, სხვადასხვა დროს გამოცემული თბილისის გზამკვლევებისა და ტურისტული რუკების შესწავლის 

საფუძველზე, განხილულია ქალაქის ტურისტული მარშრუტებისა და ტურისტული ობიექტების ცვლილებები 1896 

წლიდან დღემდე.   

 

II. 2. პუბლიკაციები: 

ბ) უცხოეთში 

სტატიები 

№ ავტორი/ ავტორები 
სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი  

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1.  მ. მელაძე, 

(ნ. ელიზბარაშვილი, 

დ. სვანაძე,  

ლ. გადრანი, ი. 

ლაზარაშვილი) 

საქართველოს გეოგრაფიის 

ზოგიერთი აქტუალური 

საკითხი. 

„დედამიწის შემსწავლელი 

მეცნიერებები.“ 

(„Earth Sciences“) 

 

N 4 (5-1) 

http://article.sciencepu

blishinggroup.com/pdf

/10.11648.j.earth.s.201

5040501.11.pdf 

7 

2.  გ. ხომერიკი 

გ. მელაძე 

საქართველოში ეკოლოგიური 

ტურიზმის განვითარების 

რესურსები და საფრთხეები. 

„გარემოს დაცვის ამერიკული 

ჟურნალი“. 

(„American Journal of 

Environmental Protection“) 

 

N 4 (3-1) 

http://www.sciencepu

blishinggroup.com/spe

cialissue/163003 

 

 

6 

ანოტაციები 

1. სტატიაში განხილულია საქართველოს გეოგრაფიის აქტუალური საკითხები, როგორიცაა 

მიწათსარგებლობის ახალი ორიენტაცია და რეგიონების ბუნებრივ-რესურსული პოტენციალის 

ოპტიმალური გამოყენება, დემოგრაფიული სტაბილურობა და მთიანი ტერიტორიების განვითარება. 

აგრეთვე ქვეყნის განვითარების პერსპექტივებთან დაკავშირებული ისეთი აქტუალური საკითხები, 

როგორიცაა გლობალური ეკოლოგიური პრობლემები და გეოსისტემათა მდგომარეობის პროგნოზირება, 

http://article.sciencepublishinggroup.com/pdf/10.11648.j.earth.s.2015040501.11.pdf
http://article.sciencepublishinggroup.com/pdf/10.11648.j.earth.s.2015040501.11.pdf
http://article.sciencepublishinggroup.com/pdf/10.11648.j.earth.s.2015040501.11.pdf
http://article.sciencepublishinggroup.com/pdf/10.11648.j.earth.s.2015040501.11.pdf
http://www.sciencepublishinggroup.com/specialissue/163003
http://www.sciencepublishinggroup.com/specialissue/163003
http://www.sciencepublishinggroup.com/specialissue/163003
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სამხედრო გეოგრაფიის განვითრება და ეკოლოგიურად დაძაბული ტერიტორიების ლანდშაფტური 

დაგეგმარება.   

2.  უკანასკნელ წლებში საქართველოში აქტიურად ვითარდება ეკოლოგიური ტურიზმი, რაც მეტად 

მნიშვნელოვანია გარემოს დაცვის, რესურსების რაციონალური გამოყენების და მსოფლიო ტურისტულ 

ბაზარზე ქვეყნის პოზიციონირების პერსპექტივებისათვის. სტატიაში განხილულია საქართველოს 

ეკოტურიზმის განვითარების ზოგიერთი სპეციფიკური პრობლემა. 

 

III. 1.                                      სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა  

ა) საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1.  ვ. ნეიძე ალექსანდრე ჯავახიშვილი - ქართული 

გეოგრაფიის ფენომენი 

2015 წ. 22 ოქტომბერი. 

ქ. თბილისი, საერთაშორისო კონფერენცია 

„გეოგრაფიისა და ანთროპოლოგიის 

თანამედროვე პრობლემები“ 

2.  ვ. ნეიძე სპორტი და კარტოგრაფია 2015 წ. თებერვალი. ქ. თბილისი, თსუ, 

პროფესორ ჯ. კეკელიას 80 

წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო 

კონფერენცია 

3.  გ. ხომერიკი ზემო სვანეთის ტურისტული 

წარსული, აწმყო და მომავალი 

 

2015 წ. 24 ოქტომბერი 

ქ. თბილისი, საერთაშორისო კონფერენცია 

„გეოგრაფიისა და ანთროპოლოგიის 

თანამედროვე პრობლემები“ 

4.  გ. მელაძე სქესთა მეორეული თანაფარდობის 

ასპექტები საქართველოში 

2-7 თებერვალი, 2015, თსუ 

5.  გ. მელაძე იმერეთის რეგიონის მოსახლეობის 

ბუნებრივი მოძრაობა 

22-23 ოქტომბერი, 2015, თსუ 

6.  გ. მელაძე თბილისის ლანდშაფტური 

მრავალფეროვნება და 

გეოეკოლოგიური მახასიათებლები 

4-6 ნოემბერი, 2015, თბილისი 

7.  ნ. ნადარეიშვილი 

(რ. აბულაძე, ე. 

ბარათაშვილი, ნ. 

ნადარეიშვილი) 

უმაღლესი განათლების ეკონომიკური 

პოტენციალი საქართველოში  

24- 25 ივნისი, ბათუმი, 2015 

ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო 

უნივერსიტეტი, I საერთაშორისო 

სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენცია, 

თანამედროვე მენეჯმენტი: პრობლემები, 

ჰიპოთეზები, კვლევები 

8.  ნ. ნადარეიშვილი 

(კ. კიკაბიძე, ნ. 

ძიძიკაშვილი,   ნ. 

ნადარეიშვილი) 

ეროვნულ დიასპორასთან 

კოლაბორირებული ცოდნის ქსელის 

ჩამოყალიბების საკითხისათვის 

 

2015 წ. 15-18 ოქტომბერი, თბილისი,  თსუ 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

„მიგრაციული პროცესები და იდენტობათა 

ტრანსლაცია“ 

9.  ნ. კვირკველია თუშეთის დაცული ტერიტორიების 

ტურისტული რესურსები და 

თანამედროვე მდგომარეობა 

22.11.2015. ქ. თბილისი, საერთაშორისო 

კონფერენცია „გეოგრაფიისა და 

ანთროპოლოგიის თანამედროვე 

პრობლემები“ 

10.  დ. ბეროშვილი კახეთის სოფლის მეურნეობის 22.11.2015. ქ. თბილისი, საერთაშორისო 

კონფერენცია „გეოგრაფიისა და 
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განვითარების პრობლემები ანთროპოლოგიის თანამედროვე 

პრობლემები“ 

11.  ნ. მარჯანიძე თბილისის ტურისტული მარშრუტები 

ისტორიულ ჭრილში 

22.11.2015. ქ. თბილისი, საერთაშორისო 

კონფერენცია „გეოგრაფიისა და 

ანთროპოლოგიის თანამედროვე 

პრობლემები“ 

                                                                მოხსენებათა ანოტაციები  

1. მოხსენება მიეძღვნა უნიკალური ქართველი მეცნიერის ალექსანდრე ნიკოლოზის-ძე ჯავახიშვილის 

ტრანსფორმაციებით სავსე ცხოვრებას, რომელმაც გაიარა გზა ანთროპოლოგიიდან გეოგრაფიამდე. 

2. მოხსენება მიეძღვნა სპორტის გეოგრაფიის ძირითად პრობლემებს (სპორტული ცენტრებისა და 

ობიექტების მდებარეობა, სპორტის ტერიტორიული სტრუქტურა, სპორტის კავშირი გარემოსთან და სხვ) და 

მათი კარტირების საკითხებს. 

3. მოხსენება მიეძღვნა ზემო სვანეთის უნიკალურ ტურისტული პოტენციალს, რომელიც მხარის 

ჩაკეტილობის გამო დიდხანს  გამოუყენებელი იყო და მხოლოდ 2000-იანი წლებიდან, სატრანსპორტო 

ინფრასტრუქტურის განვითარებასთან ერთად, დაიწყო მისი ინტენსიური ათვისება. 

4. 1990-იანი წლების პირველი ნახევრიდან საქართველოში დარღვეულია სქესთა მეორეული თანაფარდობა. 

2008 წელს აღნიშნულმა თანაფარდობამ უპრეცედენტო ნიშნულს 128-ს მიაღწია. უკანასკნელ წლებში (2011-

2013 წწ.) მიუხედავად მისი ერთგვარი კლებისა, იგი კვლავ აღემატება 107-ს. გამოკვლევების შედეგად 

აღნიშნული პრობლემის მიზეზად სპეციალისტები სელექციურ აბორტებს, აგრეთვე 1990-იანი წლებიდან 

რეგიონში მიმდინარე ლოკალურ ომებსა და მუდმივი შიშის მდგომარეობას მიიჩნევენ. არსებობს 

პრობლემის ახსნის სხვა ვერსიებიც. ფაქტია, რომ განხილული პრობლემა სპეციალურ კომპლექსურ კვლევა-

ძიებეს საჭიროებს. 

5. მოხსენებაში განხილულ იქნა  იმერეთის რეგიონის მოსახლეობის ბუნებრივი მოძრაობის მაჩვენებლები: 

შობადოდა, მოკვდაობა, ბუნებრივი მატება. გაკეთებულია დასკვნა განხილულ რეგიონში არსებული 

დემოგრაფიული ვითარების დარეგულირების მიზნით, მიზანშეწონილია გრძელვადიანი 

პრონატალისტური ფართომასშტაბიანი დემოგრაფიული პოლიტიკის გატარება, რომელიც რეგიონის 

დემოგრაფიული განვითარების ყველა ასპექტს მოიცავს. წინააღმდეგ შემთხვევაში რეგიონში 

მოსალოდნელია დემოგრაფიული ვითარების კიდევ უფრო გაუარესება, რაც უპირველეს ყოვლისა 

მოსახლეობის ასაკობრივ სტრუქტურის დაბერებაში აისახება. აღნიშნულ სტრუქტურაზე მნიშვნელოვნადაა 

დამოკიდებული როგორც რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური, ასევე დემოგრაფიული განვითარების 

პერსპექტივები.  

6. მოხსენებაში განხილულ იქნა თბილისის ეკოლოგიურ პრობლემებთან დაკავშირებული საკითხები. 

წარმოდგენილია ქალაქის ფარგლებში 8 ლანდშაფტური ერთეული. ხაზგასმულია, რომ თბილისში 

განსაკუთრებით რთული ეკოლოგიური ვითარება შეიქმნა მე-20 საუკუნის ბოლო ათწლეულში, როდესაც 

ენერგეტიკულ კრიზისს დედაქალაქისა და მისი მიდამოების მწვანე საფარის დეგრადაცია მოჰყვა შედეგად. 

ამჟამად ტრანსფორმაციას განიცდის დასავლეთის და ჩრდილოეთის ისედაც დეგრადირებული 

ლანდშაფტების მნიშვნელოვანი ნაწილი, რასაც საქალაქო განაშენიანების ზრდა განაპირობებს. 

7. მოხსენებაში განხილულ იქნა საქართველოს უმაღლესი განათლების პოტენციალი,  როგორც ეკონომიკის 

აღორძინების რესურსი. აგრეთვე, შემოსავლები ეკონომიკაში, რომლებიც უმაღლესი განათლების 

დაწესებულებების საქმიანობიდანაა მიღებული. მოხსენების ძირითადი საკითხები ეხებოდა საქართველოს 

უმაღლესი განათლების ეკონომიკურ პოტენციალს, განათლების ხარისხის შესაბამისობას ევროპულ 

სისტემასთან, ყურადღება გამახვილებულია პედაგოგების პროფესიონალიზმზე და აკადემიური 

პერსონალის მაღალ დონეზე, სახელმწიფოს მხრიდან უმაღლესი სასწავლებლების არასაკმარის 

დაფინანსებაზე. შემოთავაზებულის უმაღლესი განათლების სისტემის სრულყოფისათვის გარკვეული 

რეკომენდაციები. 

8. საქართველოდან ემიგრაციის მაღალი დონე ძირითადად უმუშევრობითაა განპირობებული. დიასპორა 

ფულადი გზავნილებით ეხმარება შემოსავლების გენერირებას, ამცირებს სიღარიბეს, ზრდის მოხმარებას, 

უზრუნველყოფს გარკვეულ ინვესტიციებს განათლებაში და წარმოებაში. ასევე მნიშვნელოვანი რესურსია ის, 

რომ დიასპორა შეიძლება გახდეს მძლავრი ინსტრუმენტი ჩვენი ქვეყნის ინტეგრაციისათვის გლობალურ 

ეკონომიკაში და  მოწინავე განვითარებული ქვეყნების თანამედროვე ცოდნისა და უახლესი პრაქტიკული 
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ღონისძიებების გადმოცემისათვის. 

9. მოხსენებაში განხილულ იქნა თუშეთის დაცულ ტერიტორიებში არსებული ტურისტულ-რესურსული 

პოტენციალი (ბიომრავალფეროვნება, ენდემური სახეობები და სხვ.)  და მათი მნიშვნელობა. აღწერილია 

ტურიზმის განვითარების თანამედროვე მდგომარეობა და განვითარების პრობლემები. 

10. მოხსენებაში განხილულ იქნა კახეთის სოფლის მეურნეობის გეოგრაფიის ძირითადი საკითხები: 

მემცენარეობისა და მეცხოველეობის ცალკეული დარგების ეკონომიკური მაჩვენებლების დინამიკა ბოლო 

ათწლეულში; შესწავლილია კახეთში სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელსემშლელი ფაქტორები. 

11. მოხსენებაში, სხვადასხვა დროს გამოცემული თბილისის გზამკვლევებისა და ტურისტული რუკების 

შესწავლის საფუძველზე განხილულ იქნა ქალაქის ტურისტული მარშრუტებისა და ტურისტული 

ობიექტების ცვლილებები 1896 წლიდან დღემდე. 

 

ბ) უცხოეთში 

№ მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1.  ვ. ნეიძე სპორტის გეოგრაფიული კვლევის 

პრობლემები (რუს. ენაზე) 

2015 წ. 17-18 სექტემბერი. ქ. ბაქო, 

აზერბაიჯანი. საერთაშორისო 

სამეცნიერო-პარაქტიკული კონფერენცია 

„ბუნებრივ-სამეურნეო სისტემების 

თანამედროვე გლობალური 

ცვლილებებან ადაპტაციის 

პრობლემები“ 

2.  მ. თუთბერიძე 

(ნ. პავლიაშვილი) 

სამკურნალო-გამაჯანსაღებელი 

ტურიზმი საქართველოში  

(რუს. ენაზე) 

ქ. ბაქო, აზერბაიჯანი. საერთაშორისო 

სამეცნიერო-პარაქტიკული კონფერენცია 

„ბუნებრივ-სამეურნეო სისტემების 

თანამედროვე გლობალური 

ცვლილებებან ადაპტაციის 

პრობლემები“. 2015 წ. 17-18 სექტემბერი 

3.  გ. მელაძე  

(ი. ბადურაშვილი 

ნ. კობახიძე 

რ. ნადირაძე) 

საქართველოს ინსტიტუციების 

მიმოხილვა (ინგლ. ენაზე) 

28-30 ნოემბერი, 2015 

ბაქო, აზერბაიჯანი 

4.  გ. მელაძე საქართველო და საერთაშორისო 

ტურები შავ ზღვაზე 

(ინგლ. ენაზე) 

4-6 დეკემბერი, 2015 

ვარნა, ბულგარეთი 

მოხსენებათა ანოტაციები 

1. მოხსენება სპორტის, როგორც თანამედროვე საზოგადოების მნიშვნელოვანი ფენომენის გეოგრაფიული 

კვლევის ძირითად საკითხებს: სპორტის ადგილი მსოფლიოში, სპორტის გეოგრაფიულობა, სპორტული 

ცენტრებისა და ობიექტების მდებარეობა, სპორტის ტერიტორიული სტრუქტურა, სპორტის კავშირი 

გარემოსთან და სხვ. 

2. მოხსენების თემას წარმოადგენდა საქართველოსთვის ტურიზმის ტრადიციული სახეობის, სამკურნალო- 

გამაჯანსაღებელი ტურიზმის, განვითარება მე-20 საუკუნის ბოლოს და 21-ე საუკუნის დასაწყისში. 

3. მოხსენებაში განხილულ იქნა საქართველოს განათლების სისტემაში არსებული რეგულაციები. 

სახელმწიფოს როლი განათლების სისტემაში. შრომის ბაზარი და მასთან დაკავშირებული დასაქმებისა და 

უმუშევრობის პრობლემები. აღნიშნული პრობლემები წარმოდგენილ იქნა განსახლების ფორმების 

მიხედვით - ქალაქ-სოფლის ჭრილში. ქვეყანაში არსებული სოციალური დაცვის სისტემა. მოხსენება 

უმთავრესად ეფუძნებოდა ოფიციალურ სტატისტიკურ მონაცემებს. 

4. ძირითადი ყურადღება  გამახვილებულ იქნა საქართველოს შავიზღვისპირეთის (აჭარის რეგიონი) 

ტურისტულ შესაძლებლობებზე. წარდგენილ იქნა სხვადასხვა სახის (ისტორიული, შემეცნებითი, ღვინის) 

საერთაშორისო ტურები. კერძოდ, უკრაინასთან, მოლდოვეთთან, ბულგარეთთან და რუმინეთთან ერთად. 
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IV. 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტისა და გრანტების გარეშე შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი 

პროექტები   

№ 

შესრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის 

ხელმძღვანელი 

პროექტის 

შემსრულებლები 

დაფინანსების წყარო 

(ადგილობრივი 

გრანტი, უცხოური 

გრანტი) 

1.  

 

შავი ზღვის ქსელის შექმნა 

ტურიზმის მდგრადი 

განვითარებისათვის 

ბულგარეთში, რუმინეთში, 

უკრაინაში, მოლდოვასა და 

საქართველოში 

კ. ბილაშვილი გ. მელაძე 

(კ. ბილაშვილი 

ნ. პავლიაშვილი 

ი. სალუქვაძე 

ვ. მელიქიძე 

ვ. ტრაპაიძე) 

ევროკავშირი 

2.  საქართველოს რეგიონებში 

კლიმატის ცვლილებისადმი 

ადაპტაციისა და ზემოქმედების 

შერბილების ზომების 

ინსტიტუციონალიზაცია 

 

ნ. შატბერაშვილი გ. ხომერიკი ამერიკის შეერთებული 

შტატების 

საერთაშორისო 

განვითარების სააგენტო 

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგები 

1. პროექტის ფარგლებში შესწავლილ იქნა აჭარის ტურისტული პოტენციალი, პარტნიორებისადმი 

შეთავაზებულ იქნა სხვადასხვა სახის (შემეცნებითი, ისტორიული, ღვინის და სხვ.) ტურები. მოეწყო 

გასვლითი შეხვედრები ბულგარეთში, რუმინეთში, მოლდოვაში, უკრაინაში და საქართველოში. სამუშაო 

შეხვედრებზე გამიხილებოდა თითოეული ქვეყნის ტურიზმთან დაკავშირებული საკითხები. მომზადდა 

საერთაშორისო ტურები და ვებ გვერდი რომელზედაც განთავსებულია, სრული ინფორმაცია 

დაინტერესებულ პირთათვის. პროექტს ხელმძღვანელობას უწევდა ვარნის (ბულგარეთი) 

მუნიციპალიტეტი. პროექტი წვლილს შეიტანს შავიზღვისპირეთის ქვეყნებში ტურიზმის განვითარებაში. 

2. პროექტის ფარგლებში შესწავლილ იქნა კლიმატის ცვლილებების გავლენა ტურიზმზე, კულტურულ 

მემკვიდრეობაზე და დაცულ ტერიტორიებზე საქართველოს თვითმმართველ ადმინისტრაციულ-

ტერიტორიული ერთეულებში. შემუშავებულ იქნა კლიმატის ცვლილებების ნეგატიური შედეგების 

შემცირებისა და პრევენციის  რეკომენდაციები მუნიციპალიტეტების და თვითმმართველი ქალაქების 

ხელმძღვანელებისათვის. 

 

IV. 2.  საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტისა და გრანტების გარეშე შესრულებული გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტები 

№ 

შესრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების დარგისა 

და სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით 

პროექტის 

ხელმძღვანელი 

პროექტის 

შემსრულებლები 

დაფინანსების წყარო 

(ადგილობრივი 

გრანტი, უცხოური 

გრანტი) 

1.  

 

შესაძლებლობები და ბარიერები 

ახალგაზრდების განათლების 

დასრულებიდან შრომით ბაზარზე 

დასაქმებამდე გადასვლის პროცესში. 

შედარებითი ანალიზი 

საქართველოში, აზერბაიჯანსა და 

ი. ბადურაშვილი გ. მელაძე 

(ნ. კობახიძე 

რ. ნადირაძე) 

ფოლკსვაგენის ფონდი 
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ტაჯიკეთში 

2.  მთიანი რაიონების მდგრადი 

განვითარება და რესურსების მართვა 

ნ. ელიზბარაშვილი გ. მელაძე, 

(დ. ნიკოლაიშვილი) 

ბერნის (შვეიცარია) 

უნივერსიტეტი  

3.  თბილისის მიწათსარგებლობის 

გენერალური გეგმის განახლება.  

 

მ. სალუქვაძე გ. მელაძე 

(მ. სალუქვაძე 

მ. ბოლქვაძე 

გ. შაიშმელაშვილი 

ი. სალუქვაძე 

ზ. არჩუაძე 

გ. მელაძე) 

თბილისის მერია 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგები 

1. შედგა სამუშაო შეხვედრა ქ. ბაქოში (აზერბაიჯანი), სადაც განხილულ იქნა სოციოლოგიურ კვლევასთან 

დაკავშირებული საკითხები. აგრეთვე მოხდა სამივე მონაწილე ქვეყნის დოქტორანტების პრეზენტაციების 

მოსმენა. 

2. შვეიცარიელ და სომეხ კოლეგებთან ერთად მომზადდა საფუძველი სასწავლო კურსის: ,,მთიანი 

რაიონების მდგრადი განვითარება და რესურსების მართვა" შესაქმნელად. 

3. მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები  თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის 

გასაახლებლად.  
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 კარტოგრაფია-გეოინფორმატიკის ლაბორატორია  
 

სამეცნიერო ერთეულის დასახელება: კარტოგრაფია-გეოინფორმატიკის ლაბორატორია  

სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი: გეოგრ. აკად. დოქტორი გულიზა ლიპარტელიანი 

სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: 

1.  თამარი ჭიჭინაძე 

2.  ნატო სოლოღაშვილი  

3. რომან კუმლაძე 

4. ანი ირემაშვილი 

5. თამარ ცხაკაია 

6. ქეთი კოღუაშვილი  

7. მიხეილ ხაბაზიშვილი  

8. ნინო გესლაიძე 

9. მეგი  გუგეშაშვილი 

 

I. 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2015 წლისათვის 

დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

II.  

# 

შესრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის ხელმძღვანელი პროექტის შემსრულებლები 

1 
 

საქართველოს საცნობარო 

კომპლექსური გეოგრაფიული  

ატლასის შესადგენად არსებული  

ატლასების გაცნობა, 

დარგობრივი რუკების 

შესადგენად საჭირო  

მონაცემების განსაზღვრა და 

ანალიზი 

გ.ლიპარტელიანი თ.ჭიჭინაძე 

 ნ.სოლოღაშვილი 

 თ.ცხაკაია 

 რ.კუმლაძე 

 ნ.გესლაიძე 

 ა.ირემაშვილი 

 ქ.კოღუაშვილი 

 მ.ხაბაზიშვილი 

მ.გუგეშაშვილი 

  გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგები  

1 2015 წლის განმავლობაში მოხდა ქართული და უცხოური ატლასების გაცნობა, თემატიკის და 

დიზაინის  ანალიზი, პრიორიტეტების და მომავალი ატლასის სტილის განსაზღვრა, სამეცნიერო    

ატლასისგან განსხვავებული კონცეფციის შექმნა. მიღწეულის საფუძველზე შედგენილ იქნა მომავალი 

ატლასის პროგრამა, რომელშიც გამოიკვეთა ატლასის განყოფილებები და მათში შემავალი თემები. 

თითოეული თემისთვის (რუკისთვის) განისაზღვრა მასშტაბი. მასშტაბთა დადგენით შესაძლებელი 

გახდა ატლასის ფორმატის და მოცულობის განსაზღვრა, ატლასის მაკეტის შექმნა. თემატიკის 

განსაზღვრისა და მასშტაბთა მწკრივის დადგენით გამოიკვეთა სამი მასშტაბი, რომლებიც 

შესაძლებლობას მოგვცემენ სრულფასოვნად გამოვსახოთ შესადგენი რუკების შინაარსი. ეს 

მასშტაბებია: 1:1 500 000, 1:2 000 000, 1:3 000 000. შერჩეული მასშტაბებისთვის შედგენილ იქნა 

ზოგადგეოგრაფიული საფუძვლები შემდეგი აუცილებელი დატვირთვით: ჰიდროგრაფიული ქსელი, 

დასახლებული პუნქტები, რელიეფი. დამატებითი ელემენტებიდან გათვალისწინებულია ტყის 

საფარი და გზათა ქსელი. საფუძვლების მომზადებისას გათვალისწინებული იქნა კარტოგრაფიული 

გენერალიზაციის მთავარი პრინციპი - მსხვილმასშტაბიანი რუკა წარმოადგენს უფრო 

წვრილმასშტაბისნი რუკების საფუძველს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მთავარი მასშტაბი არის 1:1 500 000, 

ხოლო 1:2 000 000 და 1:3 000 000 მისგან წარმოებული ანუ გამარტივებული საფუძვლებია. 
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II. 1. პუბლიკაციები: 

ა) საქართველოში 

სტატიები 

# ავტორი/ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 გ.ლიპარტელიანი 

ნ.სოლოღაშვილი 

ალექსანდრე ჯავახიშვილი 

და კარტოგრაფია. 

კრებული - ,,გეოგრაფიისა 

და ანთროპოლოგიის 

თანამედროვე 

პრობლემები“  

საერთაშორის

ო 

კონფერენციის 

მასალები.ეძღვ

ნება 

აკადემიკოს 

ალექსანდრე 

ჯკავახიშვილი

ს 

დაბადებიდან 

140 წლისთავს 

თბილისი,  

ი.ჯავახიშვილის 

სახ. სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

26-29 

  

2 თ.ჭიჭინაძე,  

თ. ცხაკაია 
 

საქართველოს 

მართლმადიდებელი 

ეპარქიების 

გეოსაინფორმაციო 

სისტემის შედგენა და 

კარტოგრაფირება 
 

საერთაშორის

ო 

კონფერენციის 

მასალები.ეძღვ

ნება 

აკადემიკოს 

ალექსანდრე 

ჯკავახიშვილი

ს 

დაბადებიდან 

140 წლისთავს 

თბილისი,  

ი.ჯავახიშვილის 

სახ. სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა  

428-434 

ანოტაციები  

1 
ალექსანდრე ჯავახიშვილს დიდი ღვაწლი მიუძღვის ქართული კარტოგრაფიის განვითარებაში. 

1918 წელს გაიხსნა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მეცნიერებმა ანდრია ბენაშვილმა, 

ალექსანდრე ჯავახიშვილმა და სერგი ცხაკაიამ სწორად განსაზღვრეს, რომ ქვეყნის 

განვითარებისთვის საჭირო იყო გეოდეზიის, ტოპოგრაფიის, კარტოგრაფიის და გეოგრაფიის 

განვითარება. 1933 წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან შეიქმნა გეოგრაფიის 

სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი. ინსტიტუტის დირექტორი გახდა ალ.ჯავახიშვილი. 

ინსტიტუტის სამი განყოფილებიდან ერთ-ერთი იყო კარტოგრაფიის განყოფილება. 1934 წელს 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიხსნა გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტი. ფიზიკური 

გეოგრაფიის კათედრის გამგედ დაინიშნა ალ.ჯავახიშვილი. მან ხელი შეუწყო ტოპოგრაფია-

კარტოგრაფიის სპეციალობის შექმნას და მის ცალკე კათედრად ჩამოყალიბებას. 1959 წელს 

ალ.ჯავახიშვილმა და ა.ასლანიკაშვილმა დაამუშავეს საქართველოს ეროვნული ატლასის პროგრამა 

და პროექტი. ატლასი შედგენილ იქნა გეოგრაფიის ინსტიტუტში და გამოიცა 1964 წელს. მისი 

მაღალი მეცნიერული დონე სათანადოდ დაფასდა და ინსტიტუტის წამყვან მეცნიერებს 

სახელმწიფო პრემია მიენიჭათ. ალ.ჯავახიშვილის ხელმძღვანელობით საქართველოში განვითარდა  

კარტოგრაფიის ფუნდამენტური დარგები: ზოგადგეოგრაფიული კარტოგრაფია (ს.ცხაკაიასთან 

ერთად) და თემატური კარტოგრაფია (ა.ასლანიკაშვილთან ერთად). 

2 
საქართველოს ეპარქიების გეოსაინფორმაციო სისტემა შედგენილია 1:100000 მასშტაბის  ტოპოგრა

ფიული რუკის საფუძველზე პროგრამა ArcGis -ში. ნაშრომი მოიცავს ინფორმაციას 1978 წლიდან 

დღემდე. ამ პერიოდში ეპარქიების რაოდენობა რამდენჯერმე შეიცვალა, კერძოდ გაიზარდა. 

მონაცემთა ბაზები შემდეგი სახისაა: ეპარქიის სახელწოდება, ეპარქიაში შემავალი 

მუნიციპალიტეტები და სოფლები, ეპარქიის  საპატრიარქო და საეპისკოპოსო საკათედრო ტაძრები 

(ტაძრის სახელწოდება), რეზიდენციები. სულ შედგენილია საქართველოს ეპარქიების ოთხი რუკა. 
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რუკებზე გამოსახულია მოვლებეისა და პროცესების განვითარება დროსა და სივრცეში. რუკები 

დამუშავებულია პროგრამა Adobe Illustrator -ში. 

 

III. 1. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

ა) საქართველოში 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 
1 გ.ლიპარტელიანი ალექსანდრე ჯავახიშვილი და 

კარტოგრაფია 

საერთაშორისო კონფერენცია   

მიძღვნილი აკადემიკოს 

ალექსანდრე ჯავახიშვილის 

დაბადებიდან 140 

წლისთავისადმი.  

2015 წლის ოქტომბერი, 

თბილისი 

2 თ.ჭიჭინაძე საქართველოს 

მართლმადიდებელი ეპარქიების 

გეოსაინფორმაციო სისტემის 

შედგენა და კარტოგრაფირება 

საერთაშორისო კონფერენცია   

მიძღვნილი აკადემიკოს 

ალექსანდრე ჯავახიშვილის 

დაბადებიდან 140 

წლისთავისადმი.  

2015 წლის ოქტომბერი, 

თბილისი  

მოხსენებათა ანოტაციები 

1 დიდია ალ.ჯავახიშვილის ღვაწლი გეოგრაფიული მეცნიერების ყველა მიმართულების 

განვითარებაში. მნიშვნელოვანია, რომ მისი უშუალო ხსლმძღვანელობით განვითარდა 

კარტოგრაფიის ორი ფუნდამენტური დარგი: ზოგადგეოგრაფიული კარტოგრაფია კარტოგრაფ სერგი 

ცხაკაიასთან და თემატური კარტოგრაფია - კარტოგრაფ ალექსანდრე ასლანიკაშვილთან ერთად. 

ალ.ჯავახიშვილის ხელმძღვანელობით შედგა კავკასიის და საქართველოს რუკები, მისივე 

ხელმძღვანელობით დაიწყო მუშაობა საქართველოს პირველ ატლასზე, რომელიც გამოიცა 1964 წელს 

და სახელმწიფო პრემიით აღინიშნა. 

2 საქართველოს მართლმადიდებელი ეპარქიების გეოსაინფორმაციო სისტემის შესადგენად  

გაანალიზებულ იქნა ლიტერატურული მასალა, საეკლესიო კალენდრები, სინოდის ოქმები.  

გეოსაინფორმაციო სისტემაში აისახა შემდეგი პარამეტრები: ეპარქიის სახელწოდება, 

მუნიციპალიტეტი,  საკათედრო  ტაძრებისა და რეზიდენციების  გეოგრაფიული  მდებარეობა.  

ობიექტების განლაგებისათვის მომზადდა ზოგადგეოგრაფიული საფუძველი 1:100 000 მასშტაბის 

ტოპოგრაფიული რუკიდან.  შედგენილია  ხუთი რუკა. რომლებიც  დინამიკაში  ასახავენ 1978 – 2015 

წლებში  ეპარქიების რაოდენობას  და შიდა სიტუაციას. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2015 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაობის ანგარიში 
15 იანვარი, 

2016 
 

57 

             თსუ, ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი   |  
 

                                                                 დამატებითი ინფორმაცია 

 

1. ნანა ბოლაშვილი არის  გაეროს გაუდაბნოებასთან ბრძოლის კონვენციის სამეცნიერო-ტექნოლოგიური 

კომიტეტის წევრი. მონაწილეობდა კომიტეტის მე-4 სხდომის მუშაობაში და დაესწრო გაეროს მიერ 

ორგანიზებულ მე-3 საერთაშორისო კონფერენციას მექსიკაში, ქ.კანკუნში. 

2. ნანა ბოლაშვილი გაეროს ბიომრავალფეროვნებისა და ეკოსისტემების მომსახურების საერთაშორისო 

პლატფორმის სახელმძღვანელო დოკუმენტის მოსამზადებელი კომისიის მიერ არჩეული იქნა ერთ-ერთ 

წამყვან ავტორად. იგი იმყოფებოდა სამუშაო შეხვედრაზე გერმანიაში, ქ.ბონში. დოკუმენტის მომზადება 

გაგრძელდება 2 წლის მანძილზე. 

3. კარტოგრაფია-გეოინფორმატიკის ლაბორატორიის ორმა თანამშრომელმა: თ. ჭიჭინაძემ და თ.ცხაკაიამ 

შექმნეს 3 რუკა: ,,საქართველოს მართლმადიდებელი ეპარქიები“ (1: 2 000 000); ,,საგოშაძეოთა სათავადო 

ოდიშის სამთავრო (XVI საუკუნის მეორე ნახევარი)” (1: 1 500 000) და ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი (1: 300 

000). აღნიშნული რუკები ფორზაცის ფორმით განთავსდა ც.გოშუას წიგნში ,,გვარიშვილთა სახელების 

უკვდავსაყოფად".   

4. კატოგრაფია-გეოინფორმატიკის ლაბორატორიის თანამშრომელი მეგი გუგეშაშვილი წარმატებული 

სწავლისა და სამოქალაქო საზოგადოებაში აქტიური მონაწილეობისათვის გახდა ქ. თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მერიის ,,წარმატებული სტუდენტების წახალისების" პროგრამის სტიპენდიანტი.    

 

2015 წელს გეოგრაფიის ინსტიტუტის დოქტორანტებმა მოიპოვეს გრანტები შოთა რუსთაველის ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდისა და ერასმუს მუნდუსის პროგრამის ფარგლებში. პროექტებზე მუშაობა დაიწყება 2016 წელს.  

 
# 

პროექტის დასახელება  
პროექტის 

ხელმძღვანელი 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

სტაჟირების 

ადგილი 

1. 

 

 

საქართველოს 

სპელეოლოგიური 

რესურსების კვლევა და 

მათი პრაქტიკაში 

გამოყენება 

ლაშა ასანიძე 

შოთა 

რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო 

ფონდი 

დასავლეთ 

კენტუკის 

უნივერსიტეტი, 

(კენტუკი, აშშ) 

2. 

სტიქიების რისკების 

პრევენცია და წყლის 

რესურსების 

ინტეგრირებული 

მართვა 
 

ზაალ გულაშვილი 

შოთა 

რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო 

ფონდი 

ქ. დელფტის 

(ნიდერლანდები) 

ტექნოლოგიური 

უნივერსიტეტის 

სამოქალაქო 

ინჟინერიისა და 

გეომეცნიერებათა 

ფაკულტეტი 

წყლის 

ლაბორატორია 

3. 

წყლის რესურსების 

ინჟინერია 

ზაალ გულაშვილი 

ERASMUS 

MUNDUS 

ELECTRA 

ქ. ვალენსიის 

(ესპანეთი) 

პოლიტექნიკური 

უნივერსიტეტის 

წყლის და 

გარემოს 

ინსტიტუტის 

ჰიდრავლიკის 

დეპარტამენტი 

4 
მთიანი ქალაქების 

ურბანული და 

ლანდშაფტური 

ლელა გადრანი 
ERASMUS 

MUNDUS 

ELECTRA 

ქ.ტურინი 

(იტალია) 

პოლიტექნიკური 
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          ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო  

           უნივერსიტეტის ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის  

           ინსტიტუტის დირექტორის მ.შ.   

            გეოგრაფიის აკად. დოქტორი                                                    ნ. ბოლაშვილი 

  
 

 

დაგეგმარების 

პრინციპები  

უნივერსიტეტი 

5. 

მთიანი რეგიონების 

მდგრადი განვითარების 

კვლევა ევროპაში 

აპრობირებული 

თანამედროვე 

მეთოდებით 

თამარ ხარძიანი 

შოთა 

რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო 

ფონდი 

ბრემენის 

უნივერსიტეტი/ 

მდგრადობის 

კვლევითი 

ცენტრი  

6. 

ზვავსაშიში რელიეფის 

გეოეკოლოგიური 

შეფასება და GIS 

ანალიზი (რაჭის 

მაგალითზე) 

 

მეგი გუგეშაშვილი 

 

შოთა 

რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო 

ფონდი 

მაგისტრანტთა 

სასწავლო-

კვლევითი 

პროექტების 

გრანტი 

 



 
 

                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis  
saxelmwifo universitetis 

 
 

elefTer andronikaSvilis saxelobis 
 

f i z i k i s   i n s t i t u t i s 
 

2015 wlis 
 

samecniero muSaobis 
 
 
 
 

Aa  n  g  a  r  i  S  i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2
                                                

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis 

saxelmwifo universitetis 
   
 

elefTer andronikaSvilis saxelobis 
 

f i z i k i s   i n s t i t u t i s 
 

2015 wlis 
 

samecniero muSaobis 
 
 
 

Aa  n  g  a  r  i  S  i 
 
 
 
 
 

                        0186 Tbilisi, TamaraSvilis q. # 6 
         telefoni: 2 39 87 83 

    faqsi: 2 39 14 94 
                    el-fosta: g.gelashvili@aiphysics.ge                

                  
 
 
 

 
 

           fizikis institutis 
           direqtori                                     g. gelaSvili 
 
 
        samecniero sabWos  
          Tavmjdomare                                    g. xaraZe 

 
 

         swavluli mdivani                                 s. nanobaSvili 



 3
 

elefTer andronikaSvili saxelobis fizikis institutis 
2015 wlis samecniero muSaobis angariSi 

 
 
 

elefTer andronikaSvilis sax. fizikis institutSi samecniero kvlevebi 
mimdinareobs Sesabamis ganyofilebebSi eqvsi mimarTulebiT. esenia: 
 
 
   1. elementarul nawilakTa fizika 
   2. kondensirebul garemoTa fizika 
   3. plazmis fizika 
   4. biologiur sistemebis fizika 
   5. birTvuli kvlevebis centri 
   6. masobrivi ganadgurebis iaraRis gauvrceleblobis  
     xelSewyobis centri     

 
 
institutSi 187 TanamSromelia. maT Soris 98 mecnieri TanamSromeli (18 - 
mT.mec.Tan.,  53 - ufr.mec.Tan., 27 - mec.Tan.).  3 akademiis namdvili wevria. 23 
mecnierebaTa doqtori (maT Soris 11 profesori), 62 mecnierebaTa kandidati 
da 9 akademiuri doqtori. 25 samecniero inJiner-teqnikuri personali. 64 
administraciul – teqnikuri personali. 
 
institutSi muSavdeboda 17 samecniero Tema, rogorc Teoriuli, aseve 
eqsperimentuli fizikis zemoCamoTvlili mimarTulebebiT. grda amisa, 20 
kvleva mimdinareobda garntuli dafinansebiT. 12 saerTaSoriso sagranto 
fondebidan da 8 SoTa rusTavelis erovnuli samecniero fondidan. am 
grantebSi dakavebuli iyo institutis mecnier-TanamSromelTa ZiriTadi 
nawili. 
 
institutis TanamSromlebs saangariSo periodSi gamoqveynebuli aqvT 246 
samecniero naSromi (maT Soris 142 cern-is atlas (ATLAS) kolaboraciasTan 
erTad) da monawileoba miRebuli aqvT 49 saerTaSoriso  da adgilobriv 
konferenciaSi. 
 
instituti awarmoebs kvlevebs saerTaSoriso TanamSromlobis farglebSi 
msoflios 2 wamyvan fizikur centrTan. 
      
qvemoT moyvanilia 2015 wels gaweuli samecniero muSaobis angariSi 
ganyofilebebis (mimarTulebebis) mixedviT. 
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elementarul nawilakTa fizikis ganyofileba 

 

ganyofilebis xelmZRvaneli – fiz.-maT. mec. doqtori, mTavari mecnier 

TanamSromeli juanSer Cqareuli 

ganyofilebis personaluri Semadgenloba:  mTavari mecnieri TanamSromeli - 

juanSer Cqareuli; ufrosi mecnieri TanamSromlebi - merab gogberaSvili, ilia 

gogolaZe, ediSer cxadaZe, lali rurua, Tengiz barnaveli, manana svaniZe, iuri 

verbecki; mecnieri TanamSromlebi – juanSer jejelava, zurab kepulaZe, aleqsi 

RonRaZe; inJinrebi – neli erisTavi, devi RaribaSvili, Teimuraz xuskivaZe, ema 

mailiani; laborantebi mzia nikolaZe, gulnara cilikiSvili (sul 17 

TanamSromeli) 

 

I. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 წlisaTvis 
        dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi  

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli 
proeqtis 

Semsruleblebi 

1 
 

„dinamiurad warmoSobili 
gravitaciuli da 

yaliburi velebი, 
standartuli modelis 
fenomenologia, modelebi 
eqstra ganzomilebian 
sivrce-droSi“ (2013-2018) 
(fizika, Toeriuli fizika, 
elementarul nawilakTa 
Teoria) 
 
 

juanSer Cqareuli ilia gogolaZe 
merab gogberaSvili  
zurab kepulaZe 
juanSer jejelava  

 

2 
 

“saerTaSoriso ATLAS 
eqsperimentis programiT 
gaTvaliswinebul 
gamokvlevebSi 
monawileoba“ (2013-2018) 
(fizika, maRali energiebis 
fizika) 
 
 

juanSer jejelava ediSer cxadaZe 
aleqsi RonRaZe  
gulnara cilikiSvili 

 

 
 

„kosmosuri gamosxivebis 
nawilakebis TvisebaTa 

 Tengiz barnaveli neli erisTavi  
devi RaribaSvili 
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3 
 

kompleqsuri Seswavla“ 
(2013-2018)  
(fizika, kosmosuri 
sxivebis fizika) 
 
 

irine xaldeeva 
Teimuraz barnaveli  

 

1 
 

“pirveladi kosmosuri 
sxivebis mier inicirebuli 
farTe atmosferuli 
Rvarebis  sivrce-droiTi 
korelaciebis Seswavla 
Sor manZilebze 
ganlagebuli mcire 
sadgurebis qselis 
saSualebiT” (2013-2018) 
(fizika, kosmosuri 
sxivebis fizika) 
 
 

manana svaniZe  iuri verbecki 
ema mailiani 
mzia nikolaZe 
Teimuraz xuskivaZe 
 

dasrulebuli kvleviTi proeqtebis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 
(proeqtebi dasrulebuli iqnebian 2018 wels) 

 

 
II. 2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis dargisa 
da samecniero mimarTulebis 

miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis Semsruleblebi 

1 
 

„dinamiurad warmoSobili 
gravitaciuli da yaliburi 

velebი, standartuli modelis 
fenomenologia, modelebi eqstra 
ganzomilebian sivrce-droSi“ 
(fizika, Teoriuli fizika, 
elementarul nawilakTa Teoria) 

juanSer Cqareuli ilia gogolaZe 
merab gogberaSvili  
zurab kepulaZe 
juanSer jejelava  

 

 
gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 

praqtikuli Sedegebi 

 

2015 წელს პროექტის ამ ეტაპის ერთერთ ძირითად შედეგს წარმოადგენს დეტალურად 

შესწავლილი კავშირი სამყაროს სივრცე–დროის თვისებებსა და ელემენტარულ ნაწილაკთა 

ფუნდამენტურ  სიმეტრიებს შორის [1] (იხ. შრომათა სია ქვემოთ).  ნაჩვენებია რომ დამატებითი 

სივრცე–დროის განზომილებები წარმოადგენენ ფოტონებთან და სხვა ყალიბურ ველებთან 

ასოცირებულ ვექტორული გოლდსტონური ბოზონების ბუნებრივ წყაროს. ფაქტობრივად, 

ვექტორული ველების პოტენციალური წევრები შემოყვანილი მაღალ განზომილებიან თეორიაში 

იწვევენ ძირითადი სივრცე–დროის სიმეტრიის სპონტანურ დარღვევას და ვექტორული 

გოლდსტონური მოდების გენერაციას. ამასთან, თუ თეორიას გააჩნია რაიმე შინაგანი სიმეტრია ეს 

სიმეტრიაც იწყებს დარღვევას. ამრიგად, თეორიაში ბუნებრივად წარმოიშვება სპეციფიური ჰიგსის 

ეფექტი  ყოველგვარი  სკალარული მულტიპლეტის შემოყვანის გარეშე.  ნაჩვენებია რომ ამ 

მოვლენისშედეგად კვარკებისა და ლეპტონების დიდი გაერთიანების თეორიები ბუნებრივად 
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წარმოშობენ ე.წ. სტანდარტულ მოდელს დაბალ ენერგიებზე, რაც მიუთითებს შესაძლო ღრმა 

კავშირზე დიდ გაერთიანებასა და რელატივისტურ სიმეტრიას შორის.   

სხვა მნიშვნელოვანი ფიზიკური შედეგები დაკავშირებულია სუპერსიმეტრიის ძიების 

ფენომენოლოგიურ ანალიზთან [3-5] და გახლეჩილი ოქტონიონების თეორიის განვითარებასთან

[6].  
 

2 
 

“saerTaSoriso ATLAS 
eqsperimentis programiT 
gaTvaliswinebul kvlevebSi 
monawileoba“ (2013-2018) 
(fizika, maRali energiebis 
fizika) 
 
 

juanSer jejelava ediSer cxadaZe 
aleqsi RonRaZe  
gulnara cilikiSvili 

 

 
gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 

praqtikuli Sedegebi 

 
2015 wels LHC/CERN-is ATLAS/Tile adronuli kalorimetris jgufTan kolaboraciis 
farglebSi Semdegi samuSaoebi ganxorcielda: 

1. Seswavlil iqna adronuli kalorimetris monacemebis xarisxi (Data Quality). 
SemuSavda monacemebis sandoobis kontrolis ramodenime kriteriumi, rac dadebiTan 
aisaxa kalorimetris mier rekonstruirebuli energiis sizusteze. 
dadginda sarekonstruqcio algoriTmebis yofaqceva signalis gazrdili dasaxlebis 

pirobebSi (out-of-time pileup).  
2. ganxorcielda axali sarekonstuqcio meTodis Seswavlis  COF (Constraint Optimal 
Filtering), kalorimetris doneze. moxda algoriTmSi gamoyenebuli parametrebis 

SerCeva LHC-is meore gaSvebis (RUN 2) specifikidan gamomdinare. 

3. mimdinareobs axali sarekonstruqcio algoriTmis damtkicebis procesi (Validation 

of Reconstruction Algorithms). marTalia samuSao ukve ganxorcielebuli iyo 

kalorimetris doneze, magram saWiroa axali meTodis zegavlenis Seswavla ATLAS 
deteqtoris mier fizikuri monacemebis rekonstruqciis konteqstSi. 
es Sedegebi aisaxa atlas-kolaboaciasTan erTad gamogveynebul SromebSi [8-149]. 

 
3 
 

„kosmosuri gamosxivebis 
nawilakebis TvisebaTa 
kompleqsuri Seswavla“ (2013-2018) 
(fizika, kosmosuri sxivebis 
fizika) 
 
 

Tengiz barnaveli neli erisTavi  
devi RaribaSvili 
irine xaldeeva 
Teimuraz barnaveli  

 

 
gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli 

da praqtikuli Sedegebi 

 
2015 წელს ამ პროექტის ფარგლებში  ძირითადი ყურადღება გამახვილებული იყო კოსმოსური 

გამოსხივების სპექტრების თავისებურებათა შესწავლაზე.    ექსპერიმენტული მასალის 

ანალიზს საფუძვლად დაედო  ატმოსფეროში ელექტრომაგნიტური კასკადების (ე.წ. ფართე 

ატმოსერული ღვარები) არა პირველადი ენერგია, რაც წარმოადგენს ტრადიციულ მიდგომას, 

არამედ ადრონული კომპონენტის ენერგოგამოყოფა დანადგარის იონიზაციურ 
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კალორიმეტრში.  აღმოჩნდა, რომ შემთხვევათა გარკვეული რაოდენობა, რომლებსაც  თან  

სდევდა შედარებით დიდი ენერგოგამოყოა კალორიმეტრში,  არ არის დაკავშირებული 

რამდენადმე მნიშვნელოვანი ენერგიის ატმოსფერულ ღვართან, ან სულაც არ გააჩნია 

თანმდევი ატმოსფერული ღვარი. ჩატარებულია დამზერილი მოვლენის დაწვრილებითი 

ანალიზი. ნაჩვენებია რომ ეს მოვლენა სავსებით ბუნებრივად აიხსნება 1971 წელს ცნობილი 

მეცნიერის ა.ბ. მიგდალის მიერ შემოთავაზებული ბირთვულ გარემოში პიონური ბოზე–

კოდენსაციის მოდელის ჩარჩოებში. მიღებული მონაცემები და მათი ანალიზი მოწმობს, რომ 

პიონური ბოზე–კონდენსაციის მოვლენას მართლაც შეაქვს რეალური წვლილი მაღალი 

ენერგიის ბირთვიბის ურთიერთქმედებებში. შედეგები შეჯამებულია სტატიაში [150] (იხ. 

შრომათა სია ქვემოთ).  
 

4 
 

“pirveladi kosmosuri sxivebis 
mier inicirebuli farTe 
atmosferuli Rvarebis  sivrce-
droiTi korelaciebis Seswavla 
Sor manZilebze ganlagebuli 
mcire sadgurebis qselis 
saSualebiT” (2013-2018)  
(fizika, kosmosuri sxivebis 
fizika) 

 

manana svaniZe  iuri verbecki 
ema mailiani 
mzia nikolaZe 
Teimuraz xuskivaZe 
 

 
gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli 

da praqtikuli Sedegebi 

 
pirveladi kosmosuri sxivebis mier inicirebuli farTe atmosferuli Rvarebis 

sivrce-droiTi korelaciebis Seswavla mimdinareobs proeqt GELATICA (Georgian 
Large-area Angle and Time Coincidence Array) farglebSi. 2015 wlis seqtemberSi 
instalirda qselis me-4 sadguri saqarTvelos teqnikuri universitetis bazaze. 
Tbilisis es sadguri arsebul or sadgurTan   erTad maTi urTierTganlagebis 
safuZvelze saSualebas mogvcems SevafasoT farTe atmosferuli Rvaris energiis 
qveda sazRvari, romelic  kosmosuri sxivebis zemaRali energiebis  areSi kvlevis 
Zalian saintereso ubania. andronikaSvilis fizikis institutSi ganlagebul 
sadgurze 1 wlis ganmavlobaSi dagrovil monacemebis - atmosferuli Rvarebis 
mosvlis mimarTulebis kuTxuri ganawilebis analizma aCvena, rom miuxedavad 
arsebuli azimutaluri  anizotropiisa, Rvarebis STanTqmis eqsponencialuri 

ganawilebis funqcia uzrunvelyofs kuTxuri ganawilebis karg miaxlovebas. s 
Sedegebi gamoqveynebulia statiaSi [151] (ix.qvemoT Sromebis sia). 

 

 
 
 
I. 3. saxelmwifo grantiT (rusTavelis fondi) dafinansebული  

samecniero-kvleviTi proeqtebi 
 

# proeqtis dasaxeleba 
mecnierebis dargisa 

da samecniero 
mimarTulebis 

 
damfinansebe

li 
organizacia

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 
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miTiTebiT 

1 
 
 
 
 

„სივრცე-დროის სიმეტრიები 

ელემენტარულ ნაწილაკების 

ფიზიკასა და                      

კოსმოლოგიაში: ახალი 

ასპექტები და გამოყენებები“ 

DI/12/6-200/13 (2014-2016)    
(fizika, Teoriuli 
fizika, elementarul 
nawilakTa Teoria) 

rusTavelis 
fondi 

arCil kobaxiZe 
(sidneis uni.) –
xelmZRvaneli 
juanSer Cqareuli - 
TanaxelmZRvaneli 

zurab kepulaZe 
juanSer jejelava 
zurab TavarTqilaZe
(ilia sax. uni.) 

dasrulebuli proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi   
(proeqti iqneba dasrulebuli 2016 wels) 

I. 4. 

 
# proeqtis dasaxeleba 

mecnierebis dargisa 
da samecniero 
mimarTulebis 
miTiTebiT 

 
damfinansebe

li 
organizacia

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

„სივრცე-დროის სიმეტრიები 

ელემენტარულ ნაწილაკების 

ფიზიკასა  და                      

კოსმოლოგიაშ ი: ახალი 

ასპექტები და გამოყენებები“ 

DI/12/6-200/13 (2014-2016)    
(fizika, Teoriuli 
fizika, elementarul 
nawilakTa Teoria) 

rusTavelis 
fondi 

arCil kobaxiZe 
(sidneis uni.) –
xelmZRvaneli 
juanSer Cqareuli - 
TanaxelmZRvaneli 

zurab kepulaZe 
juanSer jejelava 
zurab 
TavarTqilaZe 
(ilia sax. uni.) 

 
gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 

praqtikuli Sedegebi 
 

1) ადრე შემოთავაზებულ 5D სუპერგრავიტაციულ მოდელში, საიდანაც აგებულ იქნა 

ნატურალური ინფლაცის სცენარი, დამატებით შესწავლილ იქნა რიგი საკითხებისა. კერძოდ 

ინფლატონის დაშლიდან სამყაროს გადახურების დეტალები. ნაჩვენებ იქნა რომ ინფლატონის 

ოსცილირების დროს არ ხდება მისი დაშლა მძიმე KKფერმიონულ და სკალარულ მოდებში. ეს იმას 

ნიშნავს რომ გამორიცხულია წინასწარი გადახურება (preheating). მაშასადამე, გადახურების 

ტემპერატურის პერტურბატული გამოთვლა, რომელიც ადრე იქნა ჩატარებული, სრულიად 

მისაღები და სანდოა. ამ დეტალების გამოკვლევის შემდეგ ნაშრომი გამოქვეყნებულ იქნა 

ჟურნალში [2]. 

2) დაბალ სკალიანი 5D თეორიების და მათი ფენომელოლოგიური გამოვლინებების შესწავლის 

კონტექსტში მნიშვნელოვანია გამოკვლეული იქნას გრავიტაციული ეფექტებიც და ასევე 

პირდაპირი ექსპერიმენტული შეზღუდვები. ჯ. ჯეჯელავა ატლასის კოლაბორაციაში 

ახორციელებს კვლევას ამ მიმართულებით. ნაშრომ [10-18]-ში განხორციელდა სტანდარტულ 

მოდელს მიღმა ახალი ფიზიკის ფაქტების ზებნა.შავი ხვრელისა და სიმის მოდელების 

გამოყენებით შესწავლილ იქნა მათი დაბადების და დაშლის პროცესები და ნაპოვნი იქნა ზღვრები 

გრავიტაციული სკალისათვის. მიღებული ზღვრები შესაძლოა ინტერპრეტირებულ იქნეს როგორც 
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ზღვარი შავი ხვრელისა და სიმის ქვედა მასაზე რომელიც მოთავსებულია 4.6 და 6.2 ტევ-ის არეში. 

3) ზოგადად, ამ პროექტის ერთერთ ძირითად მოტივაციას წარმოადგენს იერერქიის პრობლემის 

გადაჭრა სტანდარტული მოდელის გაფართოებით და შემდეგ შესაბამისი ფენომენოლოგიის 

შესწავლა. ნაშრომ [7]-ში შემოთავაზებულ იქნა თვისობრივად ახალი დინამიური მექანიზმი, 

რომელიც ჭრის ელექტრო-სუსტი იერარქიის პრობლემას. ნაჩვენებია, რომ გრავიტაციული 

ინფრაწითელი ფლუქტუაციები იწვევენ  ჰიგსის მასის სათანადო შემცირებას, რომელიც 

დაკავშირებულია ამ ნაწილაკის მასის ეკრანირებასთან, იმის მსგავსად როგორც 

ელექტროდინამიკაში ხდება ელექტრული მუხტის ინფრაწითელი ეკრანირება. 
 

 

 

  
II. 1. Ppublikaciebi: a) saqarTveloSi 

 
II. 2. publikaciebi:  ბ) ucxoeTSi 

 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebu-
lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemlo
ba 

gverdeb
is 

raodeno
ba 

[1] 
 
 

[2] 
 
 
 

[3] 
 
 
 

[4] 
 
 

[5] 
 
 
 

[6] 
 
 

[7] 
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149] 

J.L. Chkareuli  
Z. Kepuladze 
 

F. Paccetti Correia 

M.G. Schmid 
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Ilia Gogoladze et al 
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(2015)   
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075033 
 
 
 Phys.Rev. D91 (2015) 9, 
096005  
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095005  
 
 
Adv.Math.Phys. 2015 
(2015) 196708  
 

 

Eur. Phys. J. C75, 384 

(2015) 

 

Phys. Letters B (2015) 

Nucl. Physics B (2015) 

Elsevier 
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anotaciebi qarTul enaze 

[1]. ნაჩვენებია რომ დამატებითი სივრცე–დროის განზომილებები წარმოადგენენ ფოტონებთან და 

სხვა ყალიბურ ველებთან ასოცირებულ ვექტორული გოლდსტონური ბოზონების ბუნებრივ 

წყაროს. 

[2].  ნაჩვენებ იქნა რომ ინფლატონის ოსცილირების დროს არ ხდება მისი დაშლა მძიმე 

KKფერმიონულ და სკალარულ მოდებში. ეს იმას ნიშნავს რომ გამორიცხულია წინასწარი 

გადახურება (preheating). 

[3-5]. მნიშვნელოვანი ფიზიკური შედეგები დაკავშირებულია სუპერსიმეტრიის ძიების 

ფენომენოლოგიურ ანალიზთან და სხვადსხვა სუპერსიმეტრიული მოდელების შემოწმებასთან 

ახალ მონაცემენბთან დაკავშირებით მოპოვებულ უდიდეს ელემენტარულ ნაწილაკთა 

ამაჩქარებელზე LHC (CERN, Geneve). 

[6].  გახლეჩილი ოქტონიონების თეორიის განვითარება. 

[7]. შემოთავაზებულ იქნა თვისობრივად ახალი დინამიური მექანიზმი, რომელიც ჭრის 

ელექტრო-სუსტი იერარქიის პრობლემას. ნაჩვენებია, რომ გრავიტაციული ინფრაწითელი 

ფლუქტუაციები იწვევენ  ჰიგსის მასის სათანადო შემცირებას, რომელიც  დაკავშირებულია ამ 

ნაწილაკის მასის ეკრანირებასთან, იმის მსგავსად როგორც  ელექტროდინამიკაში ხდება

ელექტრული მუხტის ინფრაწითელი ეკრანირება. 

[8-149]. ამ შრომებში, რომლებიც ჩატარებულია ATLAS –კოლაბორაციასთან ერთად (LHC, CERN, 

Geneve):  

1) Seswavlil iqna adronuli kalorimetris monacemebis xarisxi (Data Quality). 
SemuSavda monacemebis sandoobis kontrolis ramodenime kriteriumi, rac dadebiTan 
aisaxa kalorimetris mier rekonstruirebuli energiis sizusteze. dadginda 
sarekonstruqcio algoriTmebis yofaqceva signalis gazrdili dasaxlebis 

pirobebSi (out-of-time pileup); 

2) ganxorcielda axali sarekonstuqcio meTodis Seswavlis  COF (Constraint Optimal 
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Filtering), kalorimetris doneze. moxda algoriTmSi gamoyenebuli parametrebis 

SerCeva LHC-is meore gaSvebis (RUN 2) specifikidan gamomdinare; 

3) ჩატარდა ახალი ფიზიკის კომპლექსური  ძიება:  სუპერსიმეტრიისა,  ტექნიფერისა, ექსტრა 

სივრცე-დროის განზომილებებისა, კვარკებისა და ლეპტონების შესაძლო კომპოზიტური 

ბუნებისა და სხვა. 

 

[150]. ექსპერიმენტული მასალის ანალიზს საფუძვლად დაედო  ატმოსფეროში

ელექტრომაგნიტური კასკადების (ე.წ. ფართე ატმოსერული ღვარები) არა პირველადი

ენერგია, რაც წარმოადგენს ტრადიციულ მიდგომას, არამედ ადრონული კომპონენტის

ენერგოგამოყოფა დანადგარის იონიზაციურ კალორიმეტრში.  აღმოჩნდა, რომ შემთხვევათა

გარკვეული რაოდენობა, რომლებსაც  თან  სდევდა შედარებით დიდი ენერგოგამოყოა

კალორიმეტრში,  არ არის დაკავშირებული რამდენადმე მნიშვნელოვანი ენერგიის

ატმოსფერულ ღვართან, ან სულაც არ გააჩნია თანმდევი ატმოსფერული ღვარი.  
 

[151].  andronikaSvilis fizikis institutSi ganlagebul sadgurze 2015 wlis 
ganmavlobaSi dagrovil monacemebiT - atmosferuli Rvarebis mosvlis 
mimarTulebis kuTxuri ganawilebis analizma aCvena, rom miuxedavad arsebuli 
azimutaluri  anizotropiisa, Rvarebis STanTqmis eqsponencialuri  ganawilebis 

funqcia uzrunvelyofs kuTxuri ganawilebis karg miaxlovebas.

 
 

III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

III. 2. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

b) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 

Juansher Jejelava  
 
 
 
Juansher Jejelava 
 
 
 
Juansher Jejelava 
 
 
 
 
 
Juansher Chkareuli 
 
(2016  wels miwveulia 

Jet reconstruction with COF 
and OF2  
(moxseneba seminarze) 

 
Status of MC15 reconstruction 
(moxseneba seminarze) 
 
 
Public plots: Energy 
reconstruction COF 
performance 
 (moxseneba seminarze) 
 
 Emergent Standard Model: 
Consequences and Perspectives
 
 

 

28/10/2015,  CERN, Geneve 
http://indico.cern.ch/event/437
290/contribution/0 
 
22/07/2015,  CERN, Geneve 
http://indico.cern.ch/event/385
203/contribution/2 
 
23/02/2015, CERN, Geneve 
http://indico.cern.ch/event/364
991/contribution/6  
 
 
 
International  Conference  
"New Physics at the Large 
Hadron Collider"  (Feb 29- 
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saerTaSoriso 
konferenciaze plenaruli 
moxsenebiT) 

 
 
 

 
 

March 4,  2016, Singapore).  
http://www.ntu.edu.sg/ias/upco
mingevents/NPLHC/Pages/def
ault.aspx) 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

1-3. ეს მოხსენებები ATLAS –კოლობორაციის  სემინარებზე დაკავშირებულია ჯუანშერ ჯეჯელავას 

პერსონალურ წვლილთან ამაჩქარებელ LHC-ის ადრონული კალორიმეტრის მონაცემების 

ხარისხის მკვეთრ გაუბჯობესებაში. 

4.  მოხსენება შეიცავს ძირითადათ საქართველოში განვითარებულ ე.წ. წარმოშობილი ყალიბური 

თეორიების მიმოხილვას - დაწყებული ტრადიციული კვანტური ელექტროდინამიკით და 

განზოგადოებული ელემენტარულ ნაწილაკთა სტანდარტულ მოდელამდე, მათ შორის 

სუპერსიმეტრიისა და ექსტრა განზომილებიან სივრცე-დროის ფარგლებში.  
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კონდენსირებულ გარემოთა ფიზიკის განყოფილება 

 

განყოფილების გამგე,  

აკადემიკოსი გიორგი ჯაფარიძე 

 

განყოფილების წევრი მეცნიერი თანამშრომლები: 

 

# gvari saxeli Tanamdeboba ხarისხი 

1 jafariZe giorgi gan.gam./mT.m.T. ფ.მ.მეცნიერებათა დოქტორი 

2 kvaWaZe vaxtangi mT.mecn.Tan. ფ.მ.მეცნიერებათა დოქტორი 

3 mamniaSvili grigoli       mT.mecn.Tan. ფ.მ.მეცნიერებათა დოქტორი 

4 nersesiani aleqsandre mT. mecn.Tan. ფ.მ.მეცნიერებათა დოქტორი 

5 ratiSvili iosebi     mT.mecn.Tan. ფ.მ.მეცნიერებათა დოქტორი 

6 CiRvinaZe jaba        mT.mecn.Tan. ფ.მ.მეცნიერებათა დოქტორი 

7 xaraZe giorgi  mT.mecn.Tan. ფ.მ.მეცნიერებათა დოქტორი 

8 zviadaZe mixeili      mT.mecn.Tan. ფ.მ.მეცნიერებათა დოქტორი 

9 შენგელაია ალექსანდრე     mT.mecn.Tan. ფ.მ.მეცნიერებათა დოქტორი

10 galustaSvili mayvala     ufr.mecn.T. ფ.მ.მეცნ. კანდიდატი 

11 axvlediani zaira      ufr.mecn.T. ფ.მ.მეცნ. კანდიდატი 

12 axvlediani iosebi      ufr.mecn.T.  ფ.მ.მეცნ. კანდიდატი 

13 baramiZe giorgi ufr.mecn.T. ფ.მ.მეცნიერებათა დოქტორი 

14 aSimovi sabiri ufr.mecn.T. ფ.მ.მეცნ. კანდიდატი 

15 nadareiSvili malxazi     ufr.mecn.T.  ფ.მ.მეცნ. კანდიდატი 

16 suramliSvili nugzari      ufr.mecn.T. ფ.მ.მეცნ. კანდიდატი 

17 yalabegiSvili Tamazi      ufr.mecn.T. ფ.მ.მეცნ. კანდიდატი 

18 Sarimanovi iuri       ufr.mecn.T. ფ.მ.მეცნ. კანდიდატი 

19 waqaZe severiani    ufr.mecn.T. ფ.მ.მეცნ. კანდიდატი 

20 tyeSelaSvili laSa    ufr.mecn.T. ფიზ. აკადემიური დოქტორი 

21 abramiSvili meri ufr.mecn.T. ფ.მ.მეცნ. კანდიდატი 

22 wulaia murmani ufr.mecn.T. ფ.მ.მეცნ. კანდიდატი 

23 driaevi dimitri ufr.mecn.T. ფ.მ.მეცნ. კანდიდატი 
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24 jayeli giorgi        ufr.mecn.T. ფ.მ.მეცნ. კანდიდატი 

24 axalkaci anatoli ufr.mecn.T. ფ.მ.მეცნიერებათა დოქტორი 

26 სექანია მიხეილ ufr.mecn.T.  ფიზ. აკადემიური დოქტორი 
27 akofovi feliqsi   mecn.Tan. ფ.მ.მეცნ. კანდიდატი 

28 arabajiani norairi      mecn.Tan. ფ.მ.მეცნ. კანდიდატი 

29 janjalia medea     mecn.Tan. ფ.მ.მეცნ. კანდიდატი 

30 kvirikaZe aleqsandre  mecn.Tan. ფ.მ.მეცნ. კანდიდატი 

31 gegeWkori tatiana      mecn.Tan. ფ.მ.მეცნ. კანდიდატი 

32 maRraZe omari       mecn.Tan. ფ.მ.მეცნ. კანდიდატი 

33 dekanoziSvili gurami  mecn.Tan. ფ.მ.მეცნ. კანდიდატი 

34 TavxeliZe valeri      mecn.Tan. ფ.მ.მეცნ. კანდიდატი 

35 zedginiZe TinaTini     mecn.Tan. _ 

36 maCaiZe Teimurazi      mecn.Tan. _ 

37 Sermadini zurabi   mecn.Tan. ფიზ. აკადემიური დოქტორი 

38 donaZe giorgi mecn.Tan. ფიზ. აკადემიური დოქტორი
39 avaliSvili nikolozi mecn.Tan. _ 

38 rexviaSvili amirani       Uufr. inJineri _ 

39 lefsveriZe revaz       inJineri _ 

40 petriaSvili Tamari inJineri _ 

41 dvali gia  Uufr.lab. _ 

 42  WeliZe lia inJineri  ფ.მ.მეცნ. კანდიდატი 

 

Semajamebeli informacia: 
 K 

kvlevebis ZiriTadi Tematika:  

1. kondensirebul garemoTa Teoria 

2. realuri kristalebis Tvisebebis kvleva 

3. zegamtari masalebis Tvisebebis kvleva 

4. magnituri movlenebis fizika 

2015 ganyofilebaSi Sesrulebuli Sromebi: -  

    gamoqveynebulia - 41 statia 

 gagzavnilia gamosaqveyneblad -   14 statia 

2015 ganyofilebaSi sruldeboda 15 sagranto proeqti  

2015 ganyofilebis wevrTa konferenciebSi monawileoba – 19 monawile 
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1. კონდენსირებულ გარემთა თეორია 

 

 
 
1.1 saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 wlisaTvis 

dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi  

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli 
proeqtis 

Semsruleblebi 

1 
 

აეროგელის  (პოლიმერული  

ჯაჭვების  ხლართის)  

თანდასწრებით   3He-ის  

ახალი  სტრუქტურის  მქონე 

ზედენადი  ფაზების  

თეორიული კვლევა 

Ggiorgi xaraZe Ggiorgi xaraZe  

Ggiorgi baramiძe 

 
gardamavali  kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Sedegebi  

 

       1. ბოლო   დროის  აქტიური  ექსპერიმენტული  და თეორიული  კვლევების  

მიზანია  ე.წ.  აეროგელის  (პოლიმერული  ჯაჭვების  ხლართის)  თანდასწრებით   3He-ის  

ახალი  სტრუქტურის  მქონე  ზედენადი  ფაზების  სტაბილიზაცია, რომლებიც  ღია  

გეომეტრიის  პირობებში  არამდგრადნი  არიან.  მათ  შორის  არის  ზედენადი  პოლარული  

ფაზა,  რომელიც  გლობალურად  დეფორმირებული  აეროგელის  თანდასწრებით  

მდგრადი  უნდა  გამხდარიყო.  ეს  დასკვნა  თეორიული  გამოკვლევების  შედეგად  იქნა  

მოპოვებული.  

            ზედენადი  პოლარული  ფაზის  აღმოჩენის  მიზნით  ჩატარებულმა  

ექსპერიმენტება,  რომლებიც  იმპულსური  ბირთვული  მაგნიტური  რეზონანსის  

მეთოდით  განხორციელდნენ,  მიანიშნებდნენ  სტაბილური  პოლარული  ფაზის  

არსებობაზე.  ამავე  დროს  გაირკვა,  რომ  მიღებული  ექსპერიმენტული  მონაცემები  

კარგად  აღწერდნენ  განსხვავებული  სტრუქტურის  მქონე  ზედენად  ABM ფაზას. 

            ჩვენი  თეორიული  გამოკვლევების  მიზანი  იყო   იმგვარი  ახალი  ტიპის  

ექსპერიმენტების  ძიება,  რომლებიც  საშუალებას  მოგვცემენ  პოლარული და ABM  

ფაზების  დისკრიმინაციისა.  ჩვენ  შევისწავლეთ  მაღალსიხშირული  ოსცილაციების  

სპექტრები  როგორც  პოლარულ,  ასევე  ABM  ზედენად  ფაზებში.  გაირკვა,  რომ  ეს  

სპექტრები  მნიშვნელოვნად  განსხვავებულნი  არიან  ხსენებული  ფაზებისათვის,  რაც  

შეიძლება  გამოყენებული  იქნას  მათი  ექსპერიმენტული  განცალებისათვის.  

           ზემოხსენებული  შედეგები  ქვეყნდება  (გიორგი  ბარამიძესთან თანაავტორობით): 
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G.A. Baramidze and G.A Kharadze, “Behaviour  of Superfluid 3He Polar and ABM Phases  

in Presence of Globally Stretched Aerogel “  Bull. Georg. Nat. Acad. Sci.Vol.9,no.3, 2015   

 
 

 
 
 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli 
proeqtis 

Semsruleblebi 

1 
 

ლითონ-წყალბადის 

ნაერთებში წყალბადის 

მოწესრიგებული ფაზების 

თეორიული კვლევა.  

იოსებ რატიშვილი 
 

იოსებ რატიშვილი 

ნათელა ნამორაძე 
 

gardamavali  kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Sedegebi 

1. კვლევის ობიექტს წარმოადგენდა ცერიუმ-წყალბადის მოწესტიგებადი ჩანერგვითი 

მყარი ხსნარები, მაგრამ მიღებული შედეგები ეხება ზოგადად მოწესრიგების ორი 

პარამეტრის მქონე ორკომპონენტიან სისტემებს.  

     ადრე ჩვენს მიერ ნაჩვენები იყო, რომ წესრიგის ორი პარამეტრის მქონე სისტემაში 

გარკვეულ პირობებში არსებობს დაბალტემპერატურული არე, სადაც ტემპერატურის 

დაწევა იწვევს წესრიგის ერთ-ერთი პარამეტრის სიდიდის კლებას (რაც თითქოს 

ეწინააღმდეგება საყოველთაოდ აღიარებულ ზოგად დებულებას, რომ „ტემპერატურის 

დაწევისას წესრიგის დონე იზრდება’). ამასთან დაკავშირებით ჩატარდა დეტალური 

რიცხვითი გამოთვლები, რის შედეგადაც შესაძლებელი გახდა შემდეგი დასკვნების 

გაკეთება:  

 ა) ორ-პარამეტრიან მოწესრიგებად ნაერთს კონცენტრაციის სხვადასხვა 

ინტერვალებში ახასიათებს ზღვრული დაბალტემპერატურული  წონასწორული 

სხვადასხვა მდგომარეობების არსებობა. თუ მოწესრიგების პროცესში გარკვეულ 

ტემპერატურებზე წონასწორული ხდება მდგომარეობა, რომლის მახასიათებელი ორი 

წესრიგის პარამეტრიდან ერთ-ერთი ღებულობს შესაბამი ზღვრული მდგომარეობის 

მახასიათებელ პარამეტრზე დიდ მნიშვნელობას, მაშინ ტემპერატურის შემდგომი 

დაწევისას ის აღწევს თავის მაქსიმუმს და შემდეგ იწყებს კლებას. წესრიგის მეორე 

პარამეტრი ამ დროს მონოტონურად იზრდება. ამის შედეგად ყალიბდება მდგომარეობა, 

როცა წესრიგის პარამეტრის ერთ მნიშვნელობას შეესაბამება წესრიგის მეორე პარამეტრის 

ორი სხვადასხვა მნიშვნელობა T1 და T2  ტემპერატურებზე. ბუნებრივად იბადება კითხვა -
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რამდენად ცალსახა მდგომარეობაშია მოწესრიგებადი სისტემა [T1,T2] ტემპერატურულ 

ინტერვალში. ეს საკითხი მოითხოვს ექსპერიმენ–ტალურ შემოწმებას.    

 ბ) სისტემის საერთო მოწესრიგებულობის დონის დასახასიათებლად სასურველია 

შეირჩეს ისეთი რიცხვითი პარამეტრი, რომელიც მონოტონურად იცვლება 

ტემპერატურების მთელს ინტერვალში - წესრიგი-უწესრიგობის გადასვლის 

წერტილიდან აბსოლუტურ ნულამდე. ჩვეულებრივად წესრიგის დინის 

დასახასიათებლად ასეთ პარამეტრებად ვირჩევთ სიდიდეებს, რომლებიც ასახავენ 

„უწესრიგობის მდგომარეობიდან“ გადახრას. ჩვენს მიერ განხილულ სისტემაში 

მოწესრიგების პარამეტრებიდან შედგენილი ალგებრული გამოსახულებები 

ტემპერატურის ცვლილებისას მონოტონურად არ იცვლებიან და ამდენად სისტემაში 

ჩამოყალიბებულ მოწესრიგების საერთო დონეს ადექვატურად ვერ ასახავენ. 

ჩვენს მიერ წესრიგის საერთო დონის დასახასიათებლად შემოღებულ იქნა ახალი 

მახასიათებელი  პარამეტრი, რომელიც ასახავს გადახრას მოწესრიგებული ზღვრული 

დაბალტემპერატურული მდგომარეობიდან. ასეთი პარამეტრი პრაქტიკულად 

დაახასიათებს სისტემის „მოუწესრიგებლობის დონეს“ და შეიძლება განიმარტოს, 

როგორც მანძილი დაბალტემპერატურული ზღვრული წერტილიდან მოცემულ 

ტემპერატურაზე არსებულ წონასწორული მდგომარეობის ამსახველ წერტილამდე. 

მთელი რიგი მაგალითებიდან გაირკვა, რომ რეალურ სისტემებში ასეთნაირად 

განმარტებული სიდიდე იცვლება ტემპერტურის მონოტონური ცვლის პირობებში.   

2. ლითონ-წყალბადის სისტემების თეორიული შესწავლის მეორე ასპექტი იყო 

ლითონის მესერში ჩანერგილი წყალბადის ატომების ძვრადობის დახასითება. სისტემის 

სითბოტევადობის მსგავსად შემოვიღეთ მესერში ჩანერგილი ნაწილაკების წონასწორული 

განლაგების ცვლილების ტემპერატურული პარამეტრები. ისინი ახასიათებენ მესერში 

სხვადასხვა ტიპის კვანძებს შორის ნაწილაკების გადანაწილების ტემპერატურაზე 

დამოკიდებულ ნაკადებს. ზემოხსენებული ორივე პრობლემის შესწავლისას მიღებული 

მასალა მზადდება გამოსაქვეყნებლად.  

3. წყალბადის გავლენა ლითონის შენადნობების მაგნიტურ თვისებებზე შეადგენდა 

ჩვენი თეორიული ანალიზის მესამე ასპექტს. შესაბამისი შედეგები მოხსენებული იყო 

საერთაშორისო კონფერენციაზე 2014 წელს და 2015 წელს გამოქვეყნდა ნაშრომში: 

Ioseb Ratishvili, Natela Namoradze. “Switchable Magnetic Properties of Hydrogenated 

Metal Alloys”. Progress in Clean Energy (Eds. I.Dincer, C.O.Colpan, O.Kizilkan, M.A.Ezan), 

Springer International Publishing, Switzerland. Vol. 1, Chapt. 55, 751-761 (2015).   

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli 
proeqtis 

Semsruleblebi 

1 
 

dabalganzomilebian 
sistemebSi maiorana 
fermionebis nulovani 
modebiT gamowveuli 
sasazRvro efeqtebi 

ალექსანდრე ნერსესიანიG ალექსანდრე ნერსესიანიG 
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gardamavali  kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Sedegebi 

 
naCvenebia, rom erTganzomilebiani p-tipis zegamtarebis topologiur fazebSi 
da kvanturi izingis spinur jaWvebSi garkveuli tipis minarevebi iwveven 
orarxiani kondo-efeqtis analogiur Termodinamiur anomaliebs. xasgasmulia, 
rom aseTi anomaliebi calsaxad miuTiTeben lokalizebuli maioranas tipis 
nulovani modebis arsebobas. 
 

მომზადებულია პუბლიკაცია:  A.A.Nersesyan and M.Mueller, "Classical impurity spins and 
boundary Majorana zero modes in quantum chains" (გაგზავნილია გამოსაქვეყნებლად). 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli 
proeqtis 

Semsruleblebi 

1 
 

დაბალგანზომილებუანი 

ძლიერად კორელირებული 

ელექტრონული და 

სპინური სისტემების 

თვისებები 

Ggiorgi ჯაფარიZe Gგიორგი ჯაფარიძე  

Gგიორგი ჯაყელი 

ლაშა ტყეშელაშვილი 

     მიხეილ სექანია  

   ნიკო ავალიშვილი 

 
gardamavali  kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi  Sedegebi 

 

    1. თეორიულად შესწავლილია ერთგანზომილებიანი ნახევრად–შევსებული სპინ–

ასიმეტრული  ჰაბარდის მოდელის განზოგადებული ვერსია  ლუწ და კენტ კვანძებზე 

განსხვავებული ურთიერთქმედებისა და იონური პოტენციალის შემთხვევაში. კვანძზე 

ძლიერი  განზიდვის  შემთხვევაში აგებულია ეფექტური სპინური ჰამილტონიანი. 

ნაჩვენებია, რომ ძლიერი  განზიდვისას   სისტემის მაგნიტური თვისებე  აღიწერება 

ალტერნირებულ მაგნიტურ ველში მოთავსებულუ სპინ S=1/2 ანიზოტროპული  

ჰაიზენბერგის ჯაჭვის  ჰამილტონიანით.  ნაჩვენებია, რომ ალტერნირებული  

მაგნიტური ველის  ამპლიტუდა ნულის ტოლია, როგორც  ერთგვაროვანი იონური 

პოტენციალის შემთხვევაში,  ასევე სპინური სიმეტრიის აღდგენის (გადახტომატა 

ამპლიტუდების  გატოლების) შემთხვევაშიც.  

  

    გამოქვეყნებულია სტატია:      Inna Grusha, Micheil Menteshashivi and G.I. Japaridze 

“Effective Hamiltonian for a  half-filled asymmetric ionic Hubbard chain with alternating  
on-site interaction”,  ArXiv/1506.06109   Int. Joir. Mod. Phys. A  (2016) 

2. ნაჩვენებია, რომ სინგლეტური (s–ტიპის) ზეგამტარის ზედაპირზე მოთავსებულ 

ნახევარგამტარულ კვანტურ მავთულში, ძლიერი ელექტრონ–ელექტრონული და  სპინ–

ორბიტული ურთიერთქმედების  პირობებში შესაძლებელია სათანადოდ შერჩეული 

სივრცულად მოდულირებული გარეშე ელექტრული პოტენციალის ზემოქმედებით, 
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ჩამოყალიბდეს p–ტიპის ზეგამტარი მდგომარეობა. აგრეთვე ნაჩვენებია, რომ 

ინდუცირებული p–ზეგამტარ ფაზის აღგზნების სპექტრი ხასიათდება მავთულის 

ბოლოებზე ლოკალიზებული ნულოვანი ენერგიის მქონე ორი მაიორანას მოდის 

არსებობით.   

მომზადებულია პუბლიკაცია Malard,Mariana, George I.  Japaridze  and Henrik 

Johannesson,  “Synthesizing Majorana zero-energy modes in a periodically gated quantum 
wire”, ArXiv/1512.00827 (გაგზავნილია გამოსაქვეყნებლად). 

3. შესწავლილია ორგანზომილებიან სამკუთხა მესერზე განმარტებული  სპინური 

სისტემის ძირითადი მდგომარეობის თვისებები, ბმაზე დამოკიდებული იზინგის ტიპის 

სპინური გაცვლის შემთხვევაში.  ნაჩვენებია, რომ კლასიკურ ზღვარში სისტემის 

ძირითადი მდგომარეობა მოიცემა განცალკევებული იზინგის–ტიპის ჯაჭვების 

ტერმინებში. შესწავლილია  კლასიკური სურათის კვანტური  შესწორება  გამოწვეული 

ე.წ. წესრიგი–უწესრიგობიდან მექანიზმით. ნაჩვენებია, რომ კვანტურ სურათში ადგილი 

აქვს ჯაჭვების გადაბმას ეფექტური ოთხსპინიანი ურთიერთქმედებით, რომელიც 

უახლოესის შემდგომ მყოფ ჯაჭვებს აკავშირებს ერთმანეთთან, მაშინ როცა უახლოეს 

მეზობელი ჯაჭვები ერთმანეთან არ ურთიერთქმედებენ.   

გამოქვეყნებულია სტატია:  George Jackeli, Adolfo Avella, “Quantum order by disorder             

in the Kitaev model on a triangular lattice” Phys. Rev. B 92, 184416 (2015) 
 
             4. შესწავლილია მაგნიტური წესრიგის კვანტური დინამიკა ერთგანზომილებიანი  

ქირალური მულტიფეროიკის სისტემისთვის. განხილულია სისტემის შეშფოთების ორი 

სცენარი: ულტრამოკლე ტერაჰერცული სიხშირის აღგზნებების გენერაციოს გზით ან 

ელექტრული ველის მკვეთრი ჩართვა/გამორთვის საშუალებით. ანალიტუტი გამოთვლებისა

და სასრული (40 სპინამდე) სისტემების ზუსტი რიცხვი დიაგონალიზაციის მეთოდის 

გამოყენებით შესწავლილია სისტემის ქირალობის, ფონ ნეიმანის ენტროპიისა და ორ– და  

მრავალნაწილა–კოვანი ტალღური ფუნქციების გადახლართვის (ენტალგმენტის) დინამიკა 

ხსენებულ პირობებში. ნაჩვენებია, რომ სასურველი დინამიკური გადასვლების სისტემაში 

გენერაცია სესაძლებელია ელექტრული ველის სათანადო იმპულსების გამოყენებით. 

 

               მომზადებულია პუბლიკაცია:  M. Azimi, M. Sekania, Sunil K. Mishra, L. Chotorlishvili, 
Z. Toklikishvili, and J. Berakdar “Pulse and quench induced dynamical transition in a chiral multiferroic 
spin chain” 
 
               5.  განზოგადებული ვარიაციული მეთოდის გამოყენებით შესწავლილია საწყის 

მომენტში დეფორმირებული არაწრფივი კლაინ-გორდონის განტოლების კინკის ტიპის 

ამონახსნების რელაქსაციის პროცესი. კერძოდ, ნაჩვენებია რომ სინუს-გორდონის მოდელის 

ანალოგიურად, აკრძალული ზონა წრფივი აღგზნებების სპექტრში იწვევს არამარკოვისეულ 

ეფექტებს. თუმცა სინუს-გორდონის განტოლებისაგან განსხვავებით კლაინ-გორდონის 

განტოლება არაინტეგრებადია და კინკის ფონზე წრფივი ტალღებისათვის არსებობს 

დისკრეტული დონე. შესაბამისად არამარკოვისეული რელაქსაციის პროცესები იწვევენ 

კინკისა და წრფივი ტალღების ნამდვილი (და არა ფსევდო-დონის, როგორც ეს სინუს-

გორდონის მოდელის შემთხვევაშია) სტაციონარული ბმული მდგომარეობის 
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ჩამოყალიბებას.  
 

მომზადებულია პუბლიკაცია:  L. Theshelashvili   “Non-Markovian dynamics of kinks in the 

nonlinear Klein-Gordon model”. 

             6,  განვითარებულია აკრძალული ზონების მქონე ფოტონურ სისტემებში ორი  

ორდონიანი ატომის ურთიერთქმედების კლასიკური მოდელი. კერძოდ, შემოთავაზებული 

სისტემა წარმოადგენს ორ ჰარმონიულ ოსცილატორს რომლებიც დაკავშირებულია დრეკად 

გარემოში მოთავსებული  სიმის მეშვეობით. ნაჩვენებია რომ ეს სისტემა აკრძალული 

ზონების მქონე ფოტონურ სისტემებში ორი  ორდონიანი ატომის ურთიერთქმედების 

არამარკოვისეული დინამიკის ეფექტურად მოდელირების საშუალებას იძლევა. 

შესაბამისად, შესაძლებელია ორდონიანი ატომების დინამიკის კლასიკური ანალოგის 

ექსპერიმენტული რეალიზაცია.   

 

მომზადებულია პუბლიკაცია:  L. Theshelashvili   “Classical model for interaction of two two-

level atoms in photonic band gap materials”.  

 

 
I.2. adgilobrivi da saerTaSoriso grantebiT  

dafinansebuli proeqtebi.  
 

 

2015–2018 წ.წ. (ფუნდამენტური). 

რუსთაველის  ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი N FR/265/6-100/14 

 “კვანტური ჯგუფი და ტოპოლოგიურად არატრივიალური მდგომარეობები 

დაბალგანზომილებიან ფერმიონულ სისტემებში” 

samecniero xelmZRvaneli:  გ. ციციშვილი  (რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი) 

შემსრულებელი: გ. ჯაფარიძე  

 

I.3. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

aleqsandre nersesiani 
 
1. Conference on Frontiers of Nanoscience,  24.08-01.09.2015  
    ICTP, Trieste, Italy.  Chairperson. 
 
2. Conference on Frustration, Disorder and Localization,  
    28 Sep 2015 - 2 Oct 2015,  ICTP, Trieste, Italy. Participant. 
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გიორგი ჯაყელი  

3. “New Phases and Emergent Phenomena in Correlated Materials with Strong Spin-Orbit 

Coupling”. Jul 13, 2015 - Oct 9, 2015 UC Santa Barbara, Kavli Institute for Theoretical Physics 

Coordinator 

 
გიორგი ჯაფარიძე 

 

4. Workshop: “Quantum Transport in One Dimension” 14 - 18 September 2015 Max-Plank 

Institute for Physics of Complex Systems, Dresden. Participant. 
 

 

II. realuri kristalebis optikuri da meqanikuri Tvisebebis 

kvleva 

თემა:    dieleqtrikul da liTon SenaerTebSi gare velebis      
              zemoqmedebiT gamowveuli movlenebis fundamenturi    
       gamokvleva axali masalebis Seqmnis mizniT 

 

მიმართულება: ექსპერიმენტალური კონდენსირებულ გარემოთა ფიზიკა 

         ხელმძღვანელი: ფიზ. მათ.  მეცნიერებათა დოქტორი ვახტანგ კვაჭაძე 

 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

 
1 
 

 
nominalurad sufTa da 
minarevis Semcveli ionuri 
kristalebis axali optiko-
meqanikuri Tvisebebis formi–
reba da kompleqsuri kvleva 
 
 

მყარი ტანის  

ექპერიმენტული ფიზიკა 
 

 

ფიზ. მათ.  

მენიერებათა 

დოქტორი 

ვახტანგ კვაჭაძე 
 

 

m. abramiSvili,  

z. axvlediani,  

i. axvlediani,  

m. galustaSvili, 

d. driaevi,  

T. yalabegiSvili, 

g. dekanoziSvili 

 
mravalwliani kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Sedegebi 
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 1.  gamokvleulia keramikuli Spinelis (MgOAl2O3:1,0 wt.% LiF) optikuri 
da paramagnituri STanTqmis speqtrebi dabali intensivobis gama- (Co60, 
0,04 Gy/s, Tbilisi) da neitronebi plus gama- (1x1013-1x1015 n/sm2, 
sevastopoli) gamosxivebis zemoqmedebis Semdeg. izomeboda agreTve 
maRaltemperaturuli Termostimulirebuli luminescencia. gama dasxi–
vebul nimuSebisTvis daimzira susti optikuri STanTqma speqtris xilul 
areSi da masTan korelaciaSi myofi epr signali (g = 2,0174 ± 0,0005 G, 
xazis sigane 46,1 ± 1,5 G). es xvreluri centrebisa da minarevuli ionebis 
kompleqsuri moqmedebis Sedegi unda iyos. 

 2. reaqtorSi dasxivebuli nimuSebis optikuri da paramagnituri 
STanTqmis speqtrebSi araa SemCneuli F+ centrebis arseboba (maqsimaluri 
fluensi 2x1015 n/sm2), arc dasxivebisa da arc safexurovani 
postradiaciuli gamowvis Semdeg. speqtris UV ubanSi daimzira mxolod 
simetriuli F zoli. gama- da reaqtorSi dasxivebuli nimuSebisaTvis Eepr 
zolebi erTnairi bunebisaa da gamowveuli unda iyos erTidaigive 
paramagnituri centrebiT. 

Sedegi, romelic asaxavs epr zolis intensivobis  wrfiv 
damokidebulebas optikuri F  zolis intensivobaze, iwvevs praqtikul 
(dozimetriul) interess swrafi neitronebis nakadebis Sesafaseblad, rac 
momavalSi specialur kvlevas moiTxovs. 
. 

 
 
2 
 

 
susti eleqtromagnituri 
velebis zegavlena 
aramagnituri myari sxeulebis 
meqanikur Tvisebebze 
 

მყარი ტანის  

ექპერიმენტული ფიზიკა 
 

 

ფიზ. მათ.  

მენიერებათა 

კანდიდატი 

დიმიტრი დრიაევი 
 

 

m. galustaSvili, 

z. waqaZe,  

f. akofovi 

 
mravalwliani kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Sedegebi 

 
     1. kvlevis mizania – myari sxeulebis meqanikur Tvisebebze spin-
damokidebuli mikroskopuli procesebis zegavlenis Seswavla, rac
ganxorcieldeba axlad Seqmnili ADMR (Acoustic Detected Magnetic Resonance)
danadgaris saSualebiT: gaizomeba masalebis Sinagani xaxuni da
drekadobis moduli jvaredina magnitur velebSi (igulisxmeba mudmivi da
cvladi velebi epr sqemaSi). ADMR-i warmoadgens   institutSi adre
Seqmnili akustikuri speqtrometris (DD) Dmodernizaciis Sedegs, rac
dasrulda saangariSo periodSi.  Catarebuli gamocdebis Sedegad ADMR
speqtrometrisTvis dadgenil iqna Semdegi ZiriTadi maxasiaTeblebi: 
 

 meqanikuri rxevebis sixSireTa diapazoni  − 0,2-10 khc; 
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 Sinagani xaxunis gazomvis diapazoni       − 10-6-10-1; 

 mudmivi magnituri velis induqcia         −BBmax = 30 mt; 

 cvladi magnituri velis sixSire          − f  = 0,5-10 mghc. 

 am sakiTxTan dakavSirebiT  saangariSo periodSi grZeldeboda muSaoba 
erTi adgilobrivi da erTi sazRvargareTuli grantis farglebSi. 
 
   2. Seswavlilia agreTve magnituri velis zemoqmedeba kristalebis 
polarizaciaze mikroindentirebis pirobebSi. naCvenebia, rom susti 
magnituri velis moqmedebam mkveTrad gazarda Tavisufali kaTionuri 
vakansiebis raodenoba sakvlev nimuSSi.  

 

 
 
3 
 

wyalbadis (deiთeriumis) 
Semcveli SenaerTebis 
Teoriuli da eqsperimentuli 
kvleva 

მყარი ტანის ფიზიკა 

ფიზ. მათ.  

მენიერებათა 

დოქტორები 
v. kvaWaZe,  

i. ratiSvili 

z. axvlediani,  
i. axvlediani,  
n. arabajiani,    
v. TavxeliZe 
 

 
mravalwliani kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Sedegebi 

    1. გრძელდებოდა  აუსტენიტ-მარტენსიტული ტიპის  ფაზური გადასვლის 

კვლევები ფორმის მეხსიერების მქონე ჰიდრირებულ შენადნობებში 

(მაღალსიხშირული  აკუსტიკური სპექტრომეტრი). აღმოჩნდა, რომ წყალბადისა და 

დეითერიუმის ერთსა და იგივე მესერზე ზემოქმედება საკმაოდ განსხვავებულია. ეს 

გარკვეულ საფუძველს ქმნის კვლევების გაფართოვებისა და ამ მოვლენების 

ანალიტიკური შესწავლისთვის.  დამუშავებული და აგებულ იქნა დაბალსიხშირული 

აკუსტიკური სპექტრომეტრი, რომელიც საშუალებას მოგვცემს შევისწავლოთ 

ნიმუშების მექანიკური რხევების გრძელტალღოვანი კომპონენტები.  
 
 2. grZeldeboda LiF:OH  kristalebSi sufTa gama da reaqtoris Sereuli 
gamosxivebiT inducirebuli wyalbadis kvlevebi. gakeTda sruli analizi, 
ra gavlenas axdens dasxivebis temperatura, STanTqmuli radiaciis doza, 
nimuSebSi minarevebis Semcveloba kvanZTaSorisi wyalbadis uaryofiTi 
ionebis lokalur rxevebze. paralelurad Seiswavleboda (EPR) wyalbadis 
atomebis dagroveba sxvadasxva pirobebSi dasxivebuli nimuSebisTvis. 
Sedegebi moxsenebuli iqna saerTaSoriso konferenciaze (Tbilisi, 20-24 
aprili 2015). 
 

    3. გამოკვლეულ იქნა radiaciisa da meqanikuri Zabvebis erToblivi 
zemoqmedeba wyalbadis lokalur rxevebze  
          

 

 
 
4 
 

 
axali masalebis damuSaveba, 
Seqmna da kompleqsuri 
gamokvleva 

 

ფიზ. მათ.  

მენიერებათა 

 

m. abramiSvili,  
m. galustaSvili, 
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მყარი ტანის ექპერიმენტული 

ფიზიკა 
 

დოქტორი 

ვახტანგ კვაჭაძე 

d. driaevi,  
T. yalabegiSvili, 
z. waqaZe,  
f. akofovi,  
n. arabajiani,  
g. dekanoziSvili, 
v. TavxeliZe 
 

 
mravalwliani kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Sedegebi 

 
1. cxeli dawnexis meTodiT miRebuli iqna (stabiluri izotopebis 

instituti) sakvlevi keramikuli kompozitebi (BCZ3 da BCZ5) boris 
karbidis safuZvelze.  nimuSebis gamoWrisa da meqanikuri damuSavebis 
Semdeg ganxorcielda MmaTi kompleqsuri Seswavla. miRebuli Sedegebi 
moyvanilia cxrilSi 1. aqve Sesadareblad moyvanilia  igive 
teqnologiiT damzadebuli, nominalurad sufTa boris karbidis 
kvlevisas miRebuli Sedegebi (2014 w.).   

 
 
 
 cxrili 1 

კომპოზიტების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები 

№ ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლები კომპოზიტების აღნიშვნა 

ნამზადის ფორმა BC BCZ3 BCZ5 

1 ფარდობითი სიმკვრივე, % D 99,2 99,3 97,7 

C 99,7 100,0 99,5 

2 

 

მარცვლის ზომა, მკმ Dსაშ. D 5,0 4,5 8,0 

Dმაქს. 21 30 47 

Dსაშ. C 5,0 5,0 7,0 

Dმაქს. 17 24 40 

3 თგკ, 1/გრად. 10-6/K (773 K) D 3,94 3,88 3,81 

4 თბოგამტარობა, ვტ•მ/K 300 K C 38,5 37,5 37,5 

1000 K 6,3 11,8 11,7 

5 სიმტკიცე ღუნვაზე, მპა D 486 287 292 

6 სიმტკიცე კუმშვაზე, მპა C 3080 3175 3875 

7 მიკროსისალე 

(ბერკოვიჩი) 1N, გპა 

დინამიური D 14,8 14,9 14,6 

სტატიკური 29,4 29,9 28,2 

8 სისალე HV5, გპა D 27,5 30,1 29,6 

9 იუნგის მოდული E, გპა D 358,5 363,0 366,5 

10 ბზარმედეგობა, KIC მპა√მ D 2,56 2,76 2,37 

 
 

 

 
 
5 
 

მაღალტემპერატურული 

ზეგამტარების კვლევა 

თერმოდინამიკური მეთოდით 

მათში სტატიკური სპინური 

კორელაციების დამზერისა და 

 

ფიზ. მათ. მეცნ. 

კამდიდატი 

მ. ნადარეიშვილი 

 

ზ. წაქაძე 

ი. ახვლედიანი 
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შესწავლის მიზნით: 
 

მყარი ტანის  

ექპერიმენტული ფიზიკა 
 

 
mravalwliani kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Sedegebi 

 

     1. saangariSo periodSi mimdinareobda unikaluri sizustisa da 
mgrZnobiarobis  diferencialuri kalorimetris Seqmna maRaltempera–

turuli zegamtarebis kvlevebisTvis. საანგარიშო ეტაპის განმავლობაში 
damTavrebulia kriostatis awyoba da gamocda; eleqtronikis blokis 
Seqmna da gamocda; mimdinareobs marTvis programebis damuSaveba da 
Seqmna.  
 
   2. grZeldeboda kvlevebi (EPR, i. axvlediani) maRaltemperaturul 
zegamtarebisa (T >  Tc). aRmoCnda, rom paramagnituri zondis (romelic 
dafenilia YBa2 Cu3 O7…∂    nimuSze) epr xazis siganis temperaturaze 
damokidebuleba ∆H= f(T)  ganicdis anomalias 300-77 K  intervalSi.  es 
dakavSirebuli unda iyos CuO  sistemasTan. imis mixedviT, ra 
mdgomareobaSia spilenZi (singleturi Tu tripleturi) sistemis Tc 

icvleba  ≈   10 K-iT.   
 

6 
 

1. neitronebis 

birTvuli precesia 

(birTvuli 

fsevdomagnetizmi) 

 

Ffiz. maT. mecn. 
Kkandidati 

 
Mmurman wulaia 

Mmurman wulaiaK 
kvleva tardeba  
birTvulikvlevebis
saerTaSoriso 
gaerTianebul 
institutSi  (dubna, 
ruseTi) i. frankis 
neitronuli fizi-
kis laboratoriaSi
grZelvadiani 
TanamSromlobis 
farglebSi. 

  
   1. neitronebis birTvuli precesiis erT-erTi mimarTulebaa neitronebis
pirveli gvaris paramagnituri rezonansi, romelic ar damzerila. misi
damzera ki saSualebas mogvcemda gamovikvlioT birTvuli precesiis
damokidebuleba neitronebis energiaze. amisaTvis saWiro iyo neitronebis
feromagnituri rezonatorebis damuSaveba da damzadeba. Catarebulia
aseTi rezonatorebis manqanuri gaTvlebi. erTi maTgani, 0,062 ev energiis
neitronebisTvis, ukve Seqmnilia da gamocdili. gamocdisTvis mzadaa
kidev sami rezonatori (0,15; 0,60 da 1,3 ev neitronebisTvis). 
damuSavebulia polarizebuli birTvuli samizne. igi (0,2 mm-is diskebi) 
miiReba  titanis hidridis fxvnilis MmaRali wnevis qveS dawnexiT. 
miRebulia 110 aseTi diski da gazomilia maTi fizikuri parametrebi. 
danadgaris kompiuteruli marTvis srul programasTan erTad damuSavda
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eqsperimentuli Sedegebis damuSavebis programa. momzadebulia statia
publikaciisTvis, romelic gadis eqspertizas. 

 
 

 
 

2. 2. adgilobrivi da saerTaSoriso grantebiT dafinansebuli 
proeqtebi.  

 
 

1. 2013-2015 w.w. (gamoyenebiTi) radiaciulad mdgradi konstruqciuli 

keramikis damuSaveba eqstremalur pirobebSi momuSave friqciuli 

kvanZebisTvis (sacdeli nimuSebis Seqmna da gamocda) 

samecniero xelmZRvaneli:  v. kvaWaZe  

Semsruleblebi: v. TavxeliZe, n. arabajiani, a. miqelaZe, z. 

mestviriSvili, g. abramiSvili 

 

 

2. 2014-2017 w.w. (fundamenturi) eleqtronuli paramagnituri rezonansis 

akustikuri deteqtireba magnitoplastikuri efeqtis  safuZvelze 

samecniero xelmZRvaneli:  d. driaevi 

Semsruleblebi: s. waqaZe, n. avaliSvili, m. galustaSvili, f. akofovi, 

a. guCmazovi, v. maieri 

 

3. 2014-2017 w.w. (fundamenturi) diferencialuri kalorimetriis 

ganviTareba da maRaltemperaturuli zegamtarebis kvlevebi 

samecniero xelmZRvaneli:  m. nadareiSvili 

Semsruleblebi: s. waqaZe  

 

saerTaSoriso: 
 

1. 2014-2017 w.w. (fundamenturi) Development of Acoustic Detection Techniques of 

Electron Spin Resonanse in Dielectric Crystals 

damfinansebeli: Air Force office of Scientific Research (UAS) 

samecniero xelmZRvaneli:  s. waqaZe 

Semsruleblebi: m. galustaSvili, d,driaevi, f. akofovi, s. Sameko 

 

 

2. STCU 2014‐2017  წ.წ.     Development of radiation resistant structural ceramic materials based 

on boron carbide enriched in isotope boron‐11 

xelmZRvaneli: v. kvaWaZe  
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Semsruleblebi: m. galustaSvili, v TavxeliZe, n. 

arabajiani, g. dekanoziSvili, m. abramiSvili, T. yalabegiSvili, s. 

Sameko, i. bairamaSvili, j. jobava, a. RonRaZe, T. jajaniZe, a. miqelaZe, 

o. cagareiSvili, l. CxikviSvili, d. CxikviSvili, n rexviaSvili, z. 

mestviriSvili, d. gvencaZe, v. fanculaia 

 
3. STCU‐GNSF 2014-2016 w.w.  Hydrogen Influence on Mechanical and Magnetic Properties of 

Metal Alloys 

xelmZRvaneli: i. ratiSvili^ 

Semsruleblebi: g. jafariZe, n. arabajiani, v. TavxeliZe, n. namoraZe, v. 

enuqiSvili, o. Cudakova 

 
 

II. 3. publikaciebi: 
 

 
 

ა) statiebi ucxoeTSi 
 
 

# Avtorი/avtorebi 
statiis saTauri, Jurna-
lis/krebulis dasaxeleba

Jurnalis
/ 

krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomceml
oba 

გverde–
bis 

raoden
oba 

1 
 
 

V. Kvatchadze, G. 
Dekanozishvili, T. 
Kalabegishvili, M. 
Abramishvili,  M. 
Galustashvili, V. 
Tavkhelidze. 

“Thermally stimulated luminescennce 
origin in LiF crystals Irradiated in a 
reactor at different temperatures.”  

 
Radiation Effects and Defects in 

Solids: Incorporating Plasma Science 
and Plasma Technology 

v. 170 (6)

477‐483 

(2015). 

 

 6 

ანოტაცია 

შესწავლილია რეაქტორში სხვადასხვა ტემპერატურაზე დასხივებული LiF-ის 

კრისტალების თერმისტიმულირებული ლუმინესცენცია (TSL) და ოპტიკური შთანთქმისა 

და გამოსხივების სპექტრები. დადგენილია, რომ 470 oC-ზე დამზერილი TSL პიკი 

გამოწვეულია დისლოკაციებისა და F-ცენტრების ურთიერთქმედებით. 

 
2 
 
 

M.M. Nadareishvili, 
M.G. Abramishvili, 
V.G. Kvachadze, S.J. 
Tsakadze. 

„Postradiation  Accumulation  of  F4 

Centers  in  Gamma‐irradiated  LiF 

Crystals.“  

Международный научно‐

исследовательский журнал, ISSN 

2227‐6017 

v 9 (40)

79‐81 

(2015). 

 

 3 

ანოტაცია 
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შესწავლილია F4 შეღებვის ცენტრების პოსტრადიაციული  წარმოქმნა-დაგროვება გამა-

დასხივებულ LiF-ის კრისტალებში ( 5x106R),  მათზე ზომიერი სითბოთი (140-160 0С) და 

მუდმივი ელექტრული ველის (1800-3000 ვ) კომბინირებული ზემოქმედებით.  

 

3 
 
 

Nadareishvili M.M., 
Gegechkory T.O., 
Mamniashvili G.I., 
Zedginidze T.I, 
PetriaShvili T.G., 
Tsakadze C.J. 

“Impact of Clasters Ni-B on the 
Photocatalitic Properties of TiO2 

Nanopowders.” 
 
Международный научно-
исследовательский журнал, ISSN 
2227-6017 

v. 7, 28-30,  
(2015) 

 3 

ანოტაცია 
 

ნაჩვენებია, რომ Ni‐B-ის კლასტერებით დაფარული TiO2-ის ნანონაწილაკების ზომების 

სელექტიური შერჩევით შესაძლებელია ამ ფოტოკატალიზატორული ნანოფხვნილების

შთანთქმის სპექტრების ცვლილება მათი ეფექტურობის გაზრდის მიზნით.  

 

4 
 
 

М.В.Галусташвили,  

Ф.Х. Акопов,    

Д.Г. Дриаев,  

В.Г. Квачадзе,  

С.Д. Цакадзе. 

 

“Воздействие магнитного поля на 
поляризацию кристаллов LiF при 

микроиндентировании”  
 

Физика твердого тела  

11 (3)  

543‐546  

(2015). 

 

 4 

ანოტაცია 
 

შესწავლილია სუსტი მაგნიტური ველის ზეგავლენა ლოკალური დეფორმაციით 

(ინდენტირებით) გამოწვეული პოლარიზაციისა და დეპოლარიზაციის მოვლენებზე LiF-

ის კრისტალებში. ნაჩვენებია თავისუფალი კათიონური ვაკანსიების მნიშვნელოვანი 

ზრდა მაგნიტური ველის ზეგავლენით. 

 

5 
 
 

Z. Mestvirishvili,  
I.  Bairamashvili,  
V. Kvatchadze  
N. Rekhviashvili 

„Thermal and Mechanical Properties 

of B4C‐ZrB2 Ceramic Composite“.  

Materials Science and Engineering 
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(მიღებულია დასაბეჭდად) 

ანოტაცია 

მიღებულია B4C-ისა და B4C-ZrB2-ის (Zr – 3-5 მას.%) კერამიკები ცხელი დაწნეხის 

მეთოდით 2050-2140°C ტემპერატურისა და 34-40 მპა წნევის პირობებში.  თერმული 

დამუშავების შემდეგ (1800°C) ჩატარდა მათი ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების კვლევა. 

კერძოდ ─  ZrB2-ის გავლენა ნამზადის ფორმირების ტექნოლოგიურ პარამეტრებზე და 

მიღებული კომპოზიტის თვისებებზე.   

6 
 
 

M.V Galustashvili, 
M.G. Abramishvili, F. 
Kh. Akopov, D.G. 
Driaev, V.G. 
Kvatchadze and 
S.D.Tsakadze.   

“Magnetoplastic Effect and charge 
Dislocations in LiF Crystals” 
 
Proceedings of The First SDSU – 

Georgian STEM Workshop on 

Nanotechnology and Environmetal 

Sciences. Sept. 2015 Tbilisui, Georgia 

 

  (2015).
  

      ანოტაცია 

დადამზერილია და შესწავლილია იდენტირებით ამოძრავებული  დამუხტული 

დისლოკაციების მიერ შექმნილი „შინაგანი“ ელექტრული ველის ზეგავლენა 

მაგნიტოპლასტიკურ ეფექტზე LiF- ის  კრისტალებში.  შეფასებულია ‘შინაგანი“ ველის 

დაძაბულობა და დისლოკაციის მუხტის ხაზოვანი  სიმკვრივე. 

 

7 
 
 

Ф.Aкопов, 
А.Гачечиладзе,  
В.М. Габуния,  
Д.Г. Дриаев, 
 М.В. Галусташвили, 
С.Цакадзе 

“К вопросу о температурной 
зависимости магнитной воспри-
имчивости субмикронного β-Со 
в процессе изохронного 
отжига.”  
 
Сборник докладов на  2-ой 

Международной конференции 
«Современные технологии и 
методы неорганического 
материаловедения» , 

Грузия, 
Тбилиси , 

20-24 
апреля 
(2015).  

  

ანოტაცია 

 

დილატაცია პოლიმორფული გარდაქმნებისას სუბმიკრონული კობალტის ფხვნილში 

წარმოქმნის უფრო მცირე შინაგან ძაბვებს, ვიდრე - შესაბამის კომპოზიტებში, რაც 

გამოწვეულია ამ სისტემებში სტრუქტურის დამრღვევი მექანიზმების მოქმედებით: თუ

კობალტის ფხვნილისთვის ზედაპირ-სორბირებული აიროვანი მინარევების ნაწილაკები 

გადამწყვეტ როლს თამაშობენ, კომპოზიტში მათთან ერთად მოქმედებენ დარტყმითი 

ტალღით შექმნილი დეფექტებიც.  
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8 
 
 

Z.Akhvlediani, 
I.Akhvlediani 

“DIAGNOSTICS  of  RADIATION‐

INDUCED  HYDROGEN  in  AHC”. 

Proceedings of 2nd  

International  Conference   MODERN 

TECHNOLOGIES  AND  METHODS  OF 

MATERIALS SCIENCE   Tbilisi, Georgia 

20‐24 April 2015. 

 

pp.267-274 

(2015) 
 7 

ანოტაცია 

 

ნაშრომში   ექსპერიმენტულად  შესწავლილია   მინარევული ჰიდროქსილის იონების 

რადიოლიზის  შედეგად  მიღებული წყალბადის  პროდუქტების ყოფაქცევა დასხივებულ   

კრისტალებში.  გამოკვლეულია დასხივების პირობებისა და   კრისტალის საწყისი  

მინარევული შემადგენლობის გავლენა კვანძთაშორისი წყალბადის რხევის სიხშირეზე.   

 
9 
 
 

A.M.Pashaev, 
O.I.Davarashvili, 
Z.G.Akhvlediani, 
M.I.Enukashvili, 
R.G.Gulyaev, 
M.A.Dzagania. 

Variations of the parameters of 
PbSe nanolayers with change of 

their technology.   
 

IOP Conference Series. 
Materials Science and 

Engineering 

v. 77, 
012017. 
(2015) 

  

ანოტაცია 

 

დაძაბული  PbSe - ფენების საფუძველზე  შესრულდა იწ  -დეტექტორებისათვის საჭირო

მოლეკულური „ცხელი კედლით“ ეპიტაქსიის ოპტიმიზაცია, რათა შექმნილიყო ფენები, 

რომელშიც შერწყმული იქნებოდა დიდი სიდიდის  ნარჩენი დეფორმაცია და სისქე. 

ფენების მახასიათებლების შესწავლით (მესერის ტანგენციალური მუდმივა, სისქე, 

დეფორმაცია  და  რენტგენის დიფრაქციის  ხაზის სიგანე)  დადგინდა  ფენების ზრდის 

საუკეთესო პირობები. 

 
10 
 
 

Nadareishvili M.M., 
Gegechkory T.O., 
Mamniashvili G.I., 
Zedginidze T.I, 
PetriaShvili T.G 

“Study of Changing the Absorption 

Spectra  of  Photocatalytic  TiO2

Nanopowders    with  the  Aim  of 

Improving Their Efficiency.”  

saerTaSoriso samecniero 

konferenciis, Tanamedrove 

masalebi da teqnologiebi 

(SCAMT  2015) Sromebis 

krebuli, 21-23 oqtomberi, 

2015, Tbilisi, saqarTvelo,  
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ანოტაცია 

 შესწავლილია  TiO2 ფოტოკატალიტური ფხვნილების შთანთქმის სპექტრების 

ცვლილების შესაძლებლობა მზის ენერგიის უფრო ეფექტურად გამოყენების მიზნით, რაც 

მიიღწევა TiO2-ის ნანონაწილაკების  ზადაპირების   კიდევ უფრო მცირე ზომის 

კლასტერებით დაფარვის ორიგინალური, დაბალტემპერატურული (500-600)C, 

ნანოტექნოლოგიით. 

 
11 
 

A.M.Pashaev, 
O.I.Davarashvili, 
M.I.Enukashvili, 
Z.G.Akhvlediani, 
L.P.Bychkova, 
M.A.Dzagania, 
V.P.Zlomanov.   

Analysis of the absorption spectra 
of epitaxial lead telluride and lead 

selenide layers 
 

.International Journal of 
Engineering and Innovative 
Technology ( IJEIT) 

 

v4, N 11, 

193-198, 

(2015). 

 5 

ანოტაცია 

 

PbTe   და    PbSe  ეპიტაქსიალური (ე.წ. „ცხელი კედლის“ მეთოდით მიღებული ) ფენების 

ოპტიკური გამჭვირვალობის სპექტრების დამუშავებისა და  ანალიზის შედეგად 

თანმიმდევრულად იყო მიღებული გარდატეხის მაჩვენებელი, შთანთქმისა და არეკვლის 

კოეფიციენტები. შთანთქმის კოეფიციენტების კვადრატების გაწრფივების მეთოდის 

გამოყენებით შესაძლებელი გახდა აკრძალული ზონის სიგანის დადგენა დაჭიმულ 

ფენებში. 

 

ბ) statiebi ადგილობრივ გამოცემებში 

 

# Avtorი/avtorebi 
statiis saTauri, Jurna-
lis/krebulis dasaxeleba

Jurnalis
/ 

krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomceml
oba 

გverde–
bis 

raoden
oba 

12 
 
 

А.М.Пашаев, 
О.И.Даварашвили, 
З.Г.Ахвледиани, 
М.И.Енукашвили, 
Л.П.Бычкова, 
М.А.Дзагания , 
В.П.Зломанов. 

Моделирование спектров 
оптического поглощения 

напряженных эпитаксиальных 
слоев селенида свинца.  

 
Известия НАН Грузии, 

41, 1-2,  
69-76 
(2015) 

 8 

ანოტაცია 

 

ნაშრომში წარმოდგენილია ენერგეტიკული სპექტრისა  და მუხტის გადამტანთა გაბნევის 

პარამეტრების  მოდელირებისა და შესწავლის მცდელობაა ექსპერიმენტულ  მონაცემებზე 

დაყრდნობით .  დამატებითი  შთანთქმის დონე უახლოვდება სიდიდეს, რომელიც არის 

≈1მკმ  სისქის ფენებში. ეს ნიშნავს იმას, რომ ფენის  სისქის  შემცირებისას   დამატებითი  

შთანთქმა  არ  არის  დამოკიდებული  მზარდ  დეფექტიანობაზე, როგორც  ეს  ვლინდება  

მუხტის  გადამტანთა შემთხვევაში. ეს  უკანასკნელი  მცირდება  ერთი  რიგით, როდესაც 
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ფენის სისქე მცირდება  1 მკმ-დან  180 ნმ-მდე. 
13 
 
 

A. M. Pashaev, 
O. I. Davarashvili, 
M. I. Enukashvili, 
Z. G Akhvlediani, 
L. P. Bychkova, 
V. P. Zlomanov .   

“Control of the forbidden 

gap width by varying the  

composition or the thickness 

of the layers of IV-VI 

semiconductors. “ 

Nano  Studies   

v. 12,  
5-10. 

(2015) 

 6 

ანოტაცია 

 

შრომა ეძღვნება PbS1-xSex     და Pb1-xSnxTe მყარი ხსნარების  და დაძაბული PbTe    და PbSe -

ის მესერის მუდმივასა  და  ოპტიკური გამჭვირვალობის  სპექტრების  კვლევას. 

კვლევის მიზანია მოიძებნოს სხვადასხვა შემადგენლობის მყარი ხსნარების ფენების და 

დაძაბული ნახევარგამტარების აკრძალული  ზონის  სიგანეთა შესაძლო სპექტრალური 

გადაფარვა.  
14 
 
 

A. M. Pashaev , 
O. I. Davarashvili , 
M. I. Enukashvili , 
Z. G Akhvlediani, 
L. P. Bychkova , 
V. P. Zlomanov. 

“INVESTIGATION OF THE 
OPTICAL ABSORPTION 
SPECTRA OF THIN 
EPITAXIAL LEAD SELENIDE  
LAYERS APPROACHING THE 
NANOSCALE  THICKNESS” 
.   
Nano  Studies   

(2015) 11, 
27-34 

  

ანოტაცია 

 

PbSe-ის ნანოსკალასთან მიახლოებული სხვადასხვა სისქის ფენების  ოპტიკური 

შთანთქმის  სპექტრების  ზედმიწევნით  ფაქიზი  დამუშავებით  დადგინდა დამატებითი 

შთანთქმის არსებობა  ყველა ფენისთვის.  ეს შთანთქმა  არის  შთანთქმის კიდესა და 

თავისუფალ დენის გადამტანთა შთანთქმას შორის  და იზრდება ტალღის სიგრძის 

ზრდასთან ერთად. ექსპერიმენტულად მიღებული გამჭვირვალობის სპექტრით 

შთანთქმის სპექტრის აგებისას მათი დამუშავების კრიტერიუმები გაძლიერებული იყო 

შთანთქმის შეფარდების  განხილვით   დენის გადამტანთა  მცირე  და  მაღალი 

კონცენტრაციების  მქონე   ფენებისათვის , საიდანაც  განიხილებოდა შთანთქმის  დონე იმ 

გადასვლებისათვის, რომელიც შთანთქმის კიდესთან არიან დაკავშირებული. 

 
 

Ggaმოსაქვეყნებლად gაგzavnili სტატიები: 
 
15 
 
 

A.M. Pashaev, 
O.I.Davarashvili, 
M.I.Enukashvili, 
Z.G.Akhvlediani, 
L.P.Bychkova, 

.  Optical transmission spectra 
of epitaxial layers of PbSSe  
and PbSnTeand their analysis. 
International Journal of 
Engineering and Innovative 

(2015)   
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M.A.Dzagania Technologies (IJEIT). 

 
16 
 
 

А.М. Пашаев, 
О.И.Даварашвили, 
М.И.Енукашвили, 
З.Г.Ахвледиани, 
Л.П.Бычкова, 
М.А.Дзагания, 
В.П.Зломанов 

 

Оптимизация 
экспериментальных условий 
для достижения высоких 
деформаций  в эпитаксиальных 
слоях полупроводников AIV BVI 
Известия НАН Грузии . 
 

(2015)   

17 
 
 

A.M.Pashaev, 
O.I.Davarashvili, 
M.I.Enukashvili,  
Z.G.Akhvlediani,M.A.
Dzagania, V.P. 
Zlomanov.   

Different approaches of treatment 
of optical spectra of IV-VI 
semiconductors. 
International Journal of 
Engineering and Innovative 
Technologies (IJEIT)  
 

(2015)   

18 
 
 

A.M.Pashaev, 
O.I.Davarashvili, 
M.I.Enukashvili, 
Z.G.Akhvlediani, 
L.P.Bychkova,  
V.P.Zlomanov. 

Investigation of optical spectra of 
thin epitaxial layers of lead 
selenide. 
Bulletin of Georgian Academy 
of Science. 

(2015)   

19 
 
 

А.М. Пашаев, 
О.И.Даварашвили, 
М.И.Енукашвили, 
З.Г.Ахвледиани, 
Л.П.Бычкова,  
В.П.Зломанов. 

Выявление дополнительного 
поглощения в оптических 
спектрахолупроводниковых 
слоев AIV BVI  .    
Известия НАН Грузии  . 

(2015)   

 
 

2.3. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

b) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 

M.V Galustashvili,  

M.G. Abramishvili,  

F. Kh. Akopov,  

D.G. Driaev,  

V.G. Kvatchadze and 

S.D.Tsakadze. 

Magnetoplastic Effect and 

Charge Dislocations in LiF 

Crystals 

The First SDSU – Georgian 

STEM Workshop on 

Nanotechnology and 

Environmetal Sciences. 

Sept.5, 2015;  Tbilisui, 

Georgia. 
    მოხსენების  ანოტაცია 

დამზერილია და შესწავლილია იდენტირებით ამოძრავებული  დამუხტული 

დისლოკაციების მიე შექმნილი „შინაგანი“ ელექტრული ველის ზეგავლენა 
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მაგნიტოპლასტიკურ ეფექტზე LiF- ის კრისტალებში.  შეფასებულია ‘შინაგანი“ ველის  

დაძაბულობა და დისლოკაციის მუხტის ხაზოვან  სიმკვრივე. 

2 
 
 

Ф.Aкопов, 

А.Гачечиладзе,  

В.М. Габуния,  

Д.Г. Дриаев, 

М.В. Галусташвили,  

С.Цакадзе.   

 

К вопросу о температурной 

зависимости магнитной 

восприимчивости 

субмикронного β-Со в 

процессе изохронного 

отжига. 

2-ая Международная 

конференция Современные 

технологии и методы 

неорганического 

материаловедения, 20-24 

апреля,  2015; Грузия, 

Тбилиси .  

      მოხსენების   ანოტაცია 

დილატაცია პოლიმორფული გარდაქმნებისას სუბმიკრონული კობალტის ფხვნილში 

წარმოქმნის უფრო მცირე შინაგან ძაბვებს, ვიდრე - შესაბამის კომპოზიტებში, რაც 

გამოწვეულია ამ სისტემებში სტრუქტურის დამრღვევი მექანიზმების მოქმედებით. 

 

1 
 
 

 Z.Akhvlediani, 

I.Akhvlediani 

DIAGNOSTICS of 

RADIATION-INDUCED 

HYDROGEN in AHC. 

2nd International Conference  

MODERN TECHNOLOGIES 

AND METHODS OF 

MATERIALS SCIENCE (2015)  

Tbilisi, Georgia 20-24 April 

2015. 

 
მოხსენების   ანოტაცია 

 

ნაშრომში   ექსპერიმენტულად  შესწავლილია   მინარევული ჰიდროქსილის იონების 

რადიოლიზის  შედეგად  მიღებული წყალბადის  პროდუქტების ყოფაქცევა დასხივებულ 

კრისტალებში.  გამოკვლეულია  დასხივების პირობებისა და   კრისტალის საწყისი 

მინარევული შემადგენლობის გავლენა კვანძთაშორისი წყალბადის რხევის სიხშირეზე.  
2 
 
 

V. Kvatchadze, V.  Gritsyna, 

M. Abramishvili,  

Z. Akhvlediani, M. 

Galustashvili, G. 

Dekanozishvili, T. 

Kalabegishvili, V. Tavkhelidze 

Electronic Processes in 

Magnesium Aluminates Spinel 

Ceramics at Gamma and 

Neutron Irradiation 

(abstracts).   

18th International  
Conference on Radiation  
Effects in Insulators (REI-
18); 26th to 31st October, 
2015; Jaipur, Rajasthan, 
India (poster). 
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მოხსენების   ანოტაცია 

შრომაში წარმოდგენილია რადიაციულად მაღალი მდგრადობის კერამიკული შპინელის 

(MgAl2O4) კომპლექსური კვლევის შედეგები (პარამაგნიტური და ხილულ და 

ინფრაწითელ უბანში ოპტიკური შთანთქმის სპექტრები, თერმო- და X-სხივებით 

სტიმულირებული ლუმინისცენცია) „სუფთა“ გამა და შერეული ნეიტრონ-გამა 

დასხივების შემდეგ.  
1 
 
 

Z.Akhvlediani, 

I.Akhvlediani, 

T.Kalabegishvili, 

V.Kvatchadze, 

I.Nanobashvili, 

S.Nanobashvili. 

Combined   Action   of   

Radiation  and  Mechanical  

Load on LiF:OH (abstracts). 

18th International  Conference 

on Radiation  Effects in 

Insulators (REI-18); 26th to 

31st October, 2015; Jaipur, 

Rajasthan, India (oral) –  
არ განხორციელებულა  ზ. 

ახვლედიანის 
დაუფინანსებულობის 

გამო. 
მოხსენების   ანოტაცია 

 

შრომაში გრძელდებოდა რადიაციით ინდუცირებული წყალბადური დეფექტების კვლევა 

ჰიდროქსილის შემცველ ლითიუმის ფტორიდის კრისტალებში ( SPECORD-75IR   და 

VERTEX-70).   ნიმუშებში, რომელიც    იმყოფებოდნენ   რადიაციისა  და მექანიკური 

დატვირთვის  ერთდროული ზემოქმედების ქვეშ, კვანძთაშორისი წყალბადის იონების 

რხევის სიხშირე უფრო  მაღალია,    ვიდრე მეორე ჯგუფის ნიმუშებში, რომელიც 

სხივდებოდა  რადიაციის  იმავე  დოზით, მაგრამ მექანიკური დატვირთვის  გარეშე.   
2 
 
 

Nadareishvili M.M., 

Gegechkory T.O., 

Mamniashvili G.I., 

 Zedginidze T.I,  

PetriaShvili T.G., 

Study of Changing the 

Absorption Spectra of 

Photocatalytic TiO2 

Nanopowders  with the Aim 

of Improving Their 

Efficiency, 

სaerTaSoriso 
konferencia 
Tanamedrove masalebi 
da teqnologiebi 

(SCAMT 2015),  

21-23 oqtomberi,  

2015, Tbilisi, 
 

მოხსენების   ანოტაცია 

შესწავლილია  TiO2 ფოტოკატალიტური ფხვნილების შთანთქმის სპექტრების 

ცვლილების   შესაძლებლობა ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტში დამუშავებული 

ორიგინალური ნანოტექნოლოგიის საშუალებით.  
 

 

  

3. zegamtari masalebis Tvisebebis kvleva 
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# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli 
proeqtis 

Semsruleblebi 

1 
 

Bi1.7Pb0.3Sr2Ca(n-1)CunOy 
sistemis 
maRaltemperaturuli 
zegamtari keramikis 
teqnologiis damuSaveba 
amorfuli da 
minakristaluri 
prekusorebis bazaze da 
am teqnologiiT 
sinTezirebuli 
nimuSebis zegamtari 
Tvisebebis Seswavla 
 

ფიზიკა 
 

ფიზ. მათ. მენიერებათა 

დოქტორი 

ჯაბა ჩიღვინაძე 
 

sabir aSimovi 

Teimuraz maCaiZe 

omar maRraZe 

giorgi donaZe 

gia dvali. 

 

 
gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 

praqtikuli Sedegebi 
 

andronikaSvilis fizikis institutSi zegamtarobis da zedenadobis 
laboratoriaSi Seiswavleba Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O sistemebis bazaze sinTezirebuli 
maRaltemperaturuli zegamtari homologiur rigis naerTebi, romelic 
aRiwereba saerTo formuliT Bi1.7Pb0.3Sr2Ca(n-1)CunOy (n=1-dan 40-mde). wina wlebSi 
Cvens mier detalurad  Seswavlilia am rigis n=1-dan n=9 CaTvliT axali 
teqnologiiT sinTezirebuli maRaltemperaturuli zegamtarebis (mtz) 
nimuSebi.  

2015 wels dagegmili iyo Bi1.7Pb0.3Sr2Ca(n-1)CunOy sistemis n=15 da n=20 
nimuSebis zegamtari kritikuli maxasiaTeblebis da Tvisebebis Seswavla. 

amisaTvis specialurad damuSavebulia mtz mzis energiiT gadnobisa da 
nadnobis zeswrafi gacivebis teqnologia. am teqnologiis gamoyenebiT 
miRebulia axali mtz fazebi, romelTa Tc ufro maRalia, vidre standartuli 
myarfazovani reaqciiT sinTezirebul nimuSebs gaaCniaT. Aaxali teqnologiiT 
sinTezirebuli   Bi/Pb 221920 sistemisaTvis miRebulia axali mtz faza, romlis 
Tc=200 K –is rigisaa. Tumca am axali fazis koncentracia imdenad mcirea, rom 
misi damzera da Tc  gazomva zegamtarobis kvlevis standartuli meTodebiT 
SesaZloa ver moxerxdes. Tumca Cven standartuli meTodebiT am nimuSebis Tc 

gazomvas SevecdebiT uaxloes momavalSi.      
2015 wels Seswavlil iqna Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O sistemebis bazaze 

sinTezirebuli maRaltemperaturuli zegamtarები homologiur rigis naerTebi 
(Bi1.7Pb0.3Sr2Ca(n-1)CunOy). kerZod  gamokvleul iqna Bi/Pb 221415 da Bi/Pb 221920 
sistemis nimuSebi. Seswavlil iqna agreTve  monokristalur Rb3C60

fuleritebis magnituri Tvisebebi,  
Seswavlil iqna agreTve  C60 fuleritebis magnituri fazebi da relaqsaciuri 
procesebi.  momzadda statia da gaigzavna JurnalSi ”Low temperature 



 37
Physics”,(Физика низких температур),  ibeWdeba 2016 wlis Tebervlis nomerSi.  

 

 
3. 2. publikaciebi: 

 

ბ) statiebი ucxoeTSi 
 
 

# Avtorი/avtorebi 
statiis saTauri, Jurna-
lis/krebulis dasaxeleba

Jurnalis
/ 

krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomceml
oba 

გverde–
bis 

raoden
oba 

1 
 
 

J. Chigvinadze , V. 
Buntar , G. Zaikov, S. 
Ashimov , T. 
Machaidze , and G. 
Donadze   

“Investigation of magnetic 
properties of Rb3C60 single crystal 

fullerene using torque 
experiments”.   

Journal of Characterization and 
Development of Novel Materials,

Volume 7, 
Number 2 
327-332. 
(2015) 

Nova Science 
Publishers, 

Inc 

6 

ანოტაცია 

ზემგრძნობიარე უკანტაქტო მექანიკური მეთოდიკის გამოყენებით შესწავლილია 

Rb3C60 ფულერიტის მაგნიტური თვისებები როგორც ზეგამტარ, ასევე ნორმალურ 

მდგომარეობაში.  დადგენილია Rb3C60 ფულერიტის ზეგამტარ მდგომარეობაში 

გადასვლის კრიტიკული ტემპერატურა (Tc = 28 K)  და აბრიკოსოვის  გრიგლების პინინგის 

ძალა.  

დამზერილია ნორმალურ მდგომარეობაში ფულერიტის კრისტალური მესერის 

მარტივი კუბური სისტემიდან წახნაგცენტრირებულ კუბურ სისტემაში სტრუქტურული 

გადასვლა. 
2 
 
 

Дж. Г. Чигвинадзе,  
В. Бунтарь,  
С.М. Ашимов,  
А.В.Долбин.  
 

.“Магнитные фазы и релаксаци-
онные эффекты в фуллерите 
С60”. Low temperature 
Physics/Физика низких 
температур. 

т. 42, №2 

2016,. 
 10 
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ანოტაცია 

ზემგრძნობიარე მექანიკური მეთოდიკის გამოყენებით დინამიკურ და სტატიკურ 

ექპერიმენტებში შესწავლილია  ფულერიტების С60 (99,98 %) მაგნიტური თვისებები 77-300 
K ტემპერატურულ ინტერვალში . დარეგისტრირებულია რხევის ენერგიის შთანთქმის 

პიკები  T = 152, 195, 230 и 260 К ტემპერატურებზე, რაც დაკავშირებულია ფაზურ 

გადასვლებთან და ფულერიტის მაგნიტური სტრუქტურის რეფორმაციასთან. ოთახის 

ტემპერატურაზე შესწავლილია მაგნიტური რელაქსაციური პროცესები  С60  

ფულერიტებში. დამზერილია  დრეკად ძაფზე დაკიდებული ფულერიტის ნიმუშის 

”თვითნებური” მობრუნება გასწვრივი ან პერპენდიკულარული მაგნიტური ველის 

ჩართვისას. გამოთქმულია მოსაზრება რომ ეს მოვლენები დაკავშირებულია  მბრუნავ C60 

მოლეკულური როტატორების სისტემაში რელაქსაციურ პროცესებთან, აგრეთვე 

ფულერიტების მიერ ჩაჭერილ მაგნიტურ ნაკადთან და მცირედ მილევად გრიგალურ 

დენებთან, რომლებიც ინდუცირებულია გარე მაგნიტური ველის მიერ. 
 

 

. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 

“magnituri movlenebis Seswavla 
axal zegamtar da magnitur 
sistemebSi magnetorezonansuli, 
magnetoakustikuri da magnetomet–

riis meTodebiთ.” 
 

მყარი ტანის ექსპერიმენტული ფიზიკა.
1. magnituri movlenebis fizika 
magnitorezonansi, epr, bmr, 
magnetometria); 
2. nanomasStaburi movlenebi; 
3. magnituri nanomasalebi, 
nanostruqturebi.  

 

aleqsandre 
Sengelaia 

grigor mamniaSvili  
mixeil zviadaZe       
anatoli axalkaci    
iuri Sarimanovi    
solomon miqelaZe    
daviT gvencaZe        
zurab Sermadini      
tatiana gegeWkori    
medea janjalia      
TinaTin zedgeniZe     
Tamar petriaSvili  

 

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli 
da praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

 
1. Teoriulad da eqsperimentulad damuSavebulia erTimpulsiani eqos  veqtoruli 
modeli. momzadda statia. 

2. domen-akustikuri eqoს (dae) warmoqmnis meTodikis damuSavda bmr-is 
supergeterodinur denur speqtrometrze. 
3. ganviTarda bmr da epr meTodebi gamoyenebis TvalsazrisiT (nanoteqologia, 
arqeologia, hiperTermia da a.S.).  
4. nanofxvnilebis da nanokompozitebis sinTezireba Cvens mier Catarebul 
teqnologiebTan erTad Semdegi meTodebis gamoyenebiT: eleqtronul-sxivuri 
teqnika, qimiuri orTqlidan daleqvis teqnika (CVD), qimiuri daleqva, 
eleqtrolizi, afeTqebiT kompaqtirebis teqnika. 
5. momzadda ori statia impaqt-faqtorian JurnalebSi gamosaqveyneblad. momzadda 
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Tezisebi saerTaSoriso konferenciaze warsadgenad. 
6. neitronebis difraqciis gamoyenebiT Seswavlili iqna Jangbadis izotopis efeqti 
struqturul fazur gadasvlebze spilenZis maRaltemperaturul zegamtarSi. 

gamoqveynda statia Jurnal Physical Review B–ში.  
7. Seswavlili iqna wnevis gavlena zegamtari dawyvilebis RreCos simetriaze 
rkinis maRaltemperaturul zegamtarSi miuonebis spinis brunvis meTodis 
gamoyenebiT. gamoqveynda statia maRali impaqt-faqtoris mqone Jurnal Nature 
Communications–Si.  

 

 

 
 

saxelmwifo grantiT (rusTavelis fondi) dafinansebული  
samecniero-kvleviTi proeqtebi  

 

 

proeqtis dasaxe-
leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

გამჭვირვალე გამტარი 

ოქსიდების სინთეზი 

და კვლევა 

 a. Sengelaia  dimitri daraselia
daviT jafariZe 
Tamar WeliZe 

Tornike gagniZe 
ekaterine CikoiZe 

iv diumoni 

1. განხორციელდა CuCr1-xMgxO2  n და p-ტიპის გამჭვირვალე გამტარი ოქსიდების (გგო)

თხელი ფირების სინთეზი სხვადასხვა ფუძეშრეზე. 

2. განხორციელდა n და p-ტიპის გგო-ში დეფექტების და მინარევების ელექტრონული 

სტრუქტურის გამოთვლა. 

3. მიღებული თხელი ფირების შესწავლა განხორციელდა მასკანირებელი ელექტრონული 

მიკროსკოპის და რენტგენოდიფრაქციული ანალიზის გამოყენებით. 
 

 
II. 1. publikaciebi: 

 

ბ) ucxoeTSi 

 
statiebi 
 

# Avtorი/avtorebi 
statiis saTauri, Jurna-
lis/krebulis dasaxeleba

Jurnalis
/ 

krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomceml
oba 

გverde–
bis 

raoden
oba 

1 
 
 

Z. Guguchia,  
D. Sheptyakov,  
E. Pomjakushina,  
K. Conder, R. Khasanov,  
A. Shengelaya, A. Simon, 
A. Bussmann-Holder, and  
H. Keller 

Oxygen isotope effects on lattice 
properties of  

La2−xBaxCuO4 (x = 1/8)/ 
Physical Review B 

Vol. 92, 
024508 

USA, 

American 
Physical 
Society 

6 
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ანოტაცია 

გაზომილი იქნა ჟანგბადის იზოტოპური ეფექტი (16O/18O)  დაბალტემპერატურულ 

ტეტრაგონალურ სტრუქტურულ ფაზურ გადასვლაზე La2−xBaxCuO4 (x = 1/8) შენაერთში მაღალი 

გარჩევის ნეიტრონული დიფრაქციის გამოყენებით. ტეტრაგონალური სტრუქტურული ფაზური 

გადასვლის ტემპერატურის TLTT იზოტოპური ექსპონენტა αTLTT= −0.36(5) აღმოჩნდა უარყოფითი 

ისევე როგორც სპინური მოწესრიგების ტემპერატურის Tso იზოტოპური ექსპონენტა αTSO= 
−0.57(6). ასევე დამზერილი იქნა კრისტალოგრაფიული c ღერძის დამოკიდებულება ჟანგბადის 

იზოტოპის მასაზე სხვადასხვა ტემპერატურებზე. მიღებული ექსპერიმენტული შედეგები და 

ჩატარებული თეორიული გამოთვლები მიუთითებენ ანჰარმონიული ელექტრონ-მესერის 

ურთიერთქმედების მნიშვნელობაზე სტრაიპული მოწესრიგების ჩამოყალიბებაში კუპრატებში.   

 
3 
 
 

Z. Guguchia, A. Amato, J. 
Kang, H. Luetkens, P.K. 
Biswas, G. Prando, F. von 
Rohr, Z. Bukowski, 
A. Shengelaya, H. Keller, 
E. Morenzoni, Rafael M. 
Fernandes and R. 
Khasanov 

Direct evidence for a pressure-
induced nodal 

superconducting gap in the 
Ba0.65Rb0.35Fe2As2 

superconductor/ 
Nature Communications 

Vol. 6, 8863 UK, 
Nature 

Publishing 
Group 

8 

anotacia 

/ncomms9863  

მიუონის სპინის ბრუნვის მეთოდის გამოყენებით გაზომილი იქნა მაგნიტური შეღწევადობის 

სიღრმის ტემპერატურული დამოკიდებულება რკინის მაღალტემპერატურულ ზეგამტარში 

Ba0.65Rb0.35Fe2As2 სხვადასხვა ჰიდროსტატიკური წნევის პირობებში. წნევის გაზრდასთან 

ერთად დამზერილი იქნა შეღწევადობის სიღრმის ძლიერი შემცირება, მაგრამ ამავე დროს 

ზეგამტარის კრიტიკული ტემპერატურა დარჩა პრაქტიკულად უცვლელი. რაც მთავარია, 

ზედენადობის სიმკვრივის დაბალტემპერატურული დამოკიდებულება თვისობრივად იცვლება 

წნევის მოდების შედეგად რაც მიუთითებს ზეგამტარი ღრეჩოს სტრუქტურის ცვლილებაზე 

მაღალი წნევის პირობებში. 

 

 
3.3. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

b) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 

A. Shengelaya 

 

Strong impurity effects on 
superconductivity and stripe 

order in cuprates

A13-18 ivnisi 2015 AA 
Ischia, Italy 

moxsenebis anotacia 

ამჟამად ცნობილია, რომ სპილენძის მაღალტემპერატურულ ზეგამტარებში არამაგნიტური Zn
იონები უფრო ძლიერად ამცირებენ კრიტიკულ ტემპერატურას ვიდრე მაგნიტური Ni იონები. ეს 

მკვეთრად განსხვავდება კლასიკური ზეგამტარების ყოფაქცევისაგან. გაცილებით ნაკლებად არის 
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შესწავლილი მინარევების გავლენა სტრაიპულ მოწესრიგებაზე სპილენძის მაღალტემპერატურულ 

ზეგამტარებში. ჩვენ ჩავატარეთ მიუონის სპინის ბრუნვის და ნეიტრონების გაბნევის 

ექსპერიმენტები  Zn-ით და Ni-ით დოპირებულ La2-xBaxCuO4 და La1.48Nd0.4SrxCuO4 (x=1/8)
შენაერთებში. აღმოჩნდა, რომ სტრაიპულ ფაზაში სპინების მოწესრიგების ტემპერატურა Tso 

ძლიერად და წრფივად მცირდება Zn-ით და Ni-ით დოპირების შედეგად. აღმოჩენილ მინარევების 

ძლიერ ეფექტს სტრაიპულ მოწესრიგებაზე შეუძლია მოგვცეს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია 

სტრაიპების წარმოშობის მექანიზმზე და მის კავშირზე ზეგამტარობაზე სპილენძის 

მაღალტემპერატურულ ზეგამტარებში.    

 
2 
 
 

A. Shengelaya 

 

Photostimulated Solid State 
Synthesis of Functional Oxide 

Materials 
 

A20-25 seqtemberi 2015 AA
Bad Staffelstein, Germany 

moxsenebis anotacia 

            მოხსენებულია ოქსიდური მასალების სინთეზის ავტორების მიერ შემუშავებული ახალი

ტექნოლოგიის შესახებ, რომელიც მდგომარეობს საწყისი ოქსიდური ნარევის სინათლით

ინტენსიურ დასხივებაში ტემპერატურის ზრდასთან ერთად.  სინათლით დასხივება მკვეთრად

ზრდის რეაქციის სიჩქარეს, რომელიც ჩვეულებრივ მყარსხეულოვან რეაქციასთან სედარებთ ორი

რიგით იზრფება და ამცირებ რეაქციის ტემპერატურას.   

  

 
 

 

4. magnituri movlenebis fizika 

 
4.1 saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 wlisaTvis 

dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi  

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli 
proeqtis 

Semsruleblebi 
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 “magnituri movlenebis 

Seswavla axal zegamtar 
da magnitur sistemebSi 
magnetorezonansuli, 
magnetoakustikuri da 
magnetometriis meTodebi.” 
fizika. 
 
1. magnituri movlenebis 
fizika magnitorezonansi, 
epr, bmr, magnetometria); 
 
2. nanomasStaburi 
movlenebi; 
 
3. magnituri nanomasalebi, 
nanostruqturebi.  

aleqsandre Sengelaia aleqsandre Sengelaia 
grigor mamniaSvili   
mixeil zviadaZe       
anatoli axalkaci    
iuri Sarimanovi     
solomon miqelaZe    
daviT gvencaZe        
zurab Sermadini      
tatiana gegeWkori    
medea janjalia       
TinaTin zedgeniZe     
Tamar petriaSvili    

gardamavali  kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 

1. Teoriulad da eqsperimentulad damuSavebulia erTimpulsiani eqos veqtoruli

modeli. momzadda statia. 

2. domen-akustikuri eqo warmoqmnis meTodikis damuSavda bmr-is supergeterodinur 

speqtrometrze. 

3. ganviTarda bmr da epr meTodebi gamoyenebis TvalsazrisiT (nanoteqologia, 

arqeologia, hiperTermia da a.S.).  

4. nanofxvnilebis da nanokompozitebis sinTezireba Cvens mier Catarebul 

teqnologiebTan erTad Semdegi meTodebis gamoyenebiT: eleqtronul-sxivuri teqnika, 

qimiuri orTqlidan daleqvis teqnika (CVD), qimiuri daleqva, eleqtrolizi, afeTqebiT 

kompaqtirebis teqnika. 

5. momzadda ori statia infaqt-faqtorian JurnalebSi gamosaqveyneblad. momzadda 

Tezisebi saerTaSoriso konferenciaze warsadgenad.  
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1. არაწონასწორული 

მაგნიტური სისტემების 

კვანტურ–სტატისტიკური 

აღწერა. 

 
magnituri movlenebis 
fizika magnitorezonansi, 
epr, bmr, magnetometria); 
  

 

მიხეილ ზვიადაძე 

 

ალექსანდრე კვირიკაძე 

 
grigor mamniaSvili   
mixeil zviadaZe       

ანატოლი ახალკაცი 

რევაზ ლეფსვერიდზე  

gardamavali  kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi
 

მომზადებულია მიმოხილვითი სტატია: M. Zviadadze, G. Mamniashvili, A. Akhalkatsi, and M. 

Menabde. Review ”New development in NMR of magnets” for book: Introduction of Magnetic 

Materials: Fundamental and Applications. (Springer’s Material Science Series Book, 2015 in press). 

 

მიმდინარეობს მუშაობა მიმოხილვით სტატიაზე რომელიც ეძღვნება არაწონასწორულ 

გარემოში მოთავსებული დინამიკური სისტემის კვანტურ–სტატისტიკური აღწერის 

მეთოდებს. (M.D. Zviadadze, A.G. Kvirikadze. “Generalized kinetical equations of the dynamic 

system in the non-equilibrium medium.”) 

 

მომზადებულია  პუბლიკაციისათვის ნაშრომი M.D. Zviadadze, G.I. Mamniashvili,  M. 

Menabde, Z.G. Shermadin, R.L. Lepsveridze.  “Investigation of the multiple echo signals in magnets

at excitation by periodic sequence of arbitrary duration radio-frequency pulses“  

 

 

მომზადებულია უცხოეთის ჟურნალში პუბლიკაციისათვის  ნაშრომი M.D.Zviadadze, 

I.G.Margvelashvili, L.A.Zamtaradze “The efficiency and power of martensite rotor heat engine II“. 

 

გაგზავნილია საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრში

„საქპატენტი“ პატენტი მ.ზვიადაძე, ლ.ზამთარაძე, ა. ბერძენიშვილი, მ. ნიკოლაძე 

„მარტენსიტული როტორული თბური ძრავა“. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 44
 

 
 

4.2 saxelmwifo grantiT (rusTavelis fondi) dafinansebული  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasaxe-

leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

 
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

”avtotransportis 
mavne toqsikuri 
gamonabolqvis 
Semcireba 
nanoteqnologiis 
kombinirebuli 
meTodebis 
gamoyenebiT” 
 
saiJinro 
mecnierebebi,  
maRalteqnologiu
ri masalebi; 
 
manqanaTmSeneblo
ba. 

SoTa rusTavelis 
erovnuli 

samecniero fondi 
(Sresf), 

fundamentaluri 
kvlevebis granti

FR/48/3-120/12 
 

sulxan iaSvili sulxan iaSvili 
grigor 
mamniaSvili 
TinaTin zedginiZe
jemal 
javaxiSvili 

 

dasrulebuli proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 
(qarTul enaze):  

damuSavda dafarva-SezeTvis kombinirebuli meTodebi manqana-danadgarebis 
konkretul kvanZebSi maTi efeqturobis dadgenis mizniT. ZiriTadi aqcenti 
gakeTebuli iyo avtomobilebis moxaxune kvanZebis saimedoobis da 
xangamZleobis amaRlebaze, SemuSavebuli dafarva-SezeTvis kombinirebuli 
meTodebiT maTi triboteqnikuri, saeqsoluatacio parametrebis 
gaumjobesebiT da am gziT miRweuli sawvav-sapoxi masalis xarjvis 
Semcirebaze da rogorc Sedegi avtomobilebidan mavne gamonabolqvi airebis 
raodenobisa da toqsikurobis Semcirebaze.  

III. 3. 

 

proeqtis dasaxe-
leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
birTvuli 
magnituri 

Sresf da mtcu-s 
erToblivi 

grigor 
mamniaSvili 

g.mamniaSvili 
m.zviadaZe 
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rezonansis 
kvleva spin-eqo 
procesorebSi, 
distanciur 
zondirebaSi, 
nanomagnetizmsa 
da spintronikaSi 
gamosayeneblad 

proeqti, 
miznobrivi 
granti SRNSF + 
STCU 6070 

t.gegeWkori 
s.sulaZe 
a.RonRaZe 
a.axalkaci 
z.Sermadini 
T.jajaniZe 

 

gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi: 

 
magnetikebis bmr speqtroskopiis Sesaxeb nebismieri xangrZlivobis rs 
impulsebis Tanmimdevrobis gamoyenebaSi.  
 
awyobilia bmr speqtroskopi, modernizebulia ciurixidan miRebuli 
aparaturis safuZvelze. 
 
Catarda eqsperimentebi rs impulsis eqos intensivobis rs impulsis 
ganmeorebadobis sixSirezr damokidebulebis Sesaswavlad. 
 
Seswavlilia mravlobiTi eqo signalebi polikristalur kobaltSi. 
 
Seswavlilia erTimpulsiani eqos signalebi nanokobaltSi. 
 
gamokvleulia magnituri videoimpulsis zemoqmedebis droiTi da sixSiruli 
diagramebi. 

 
 

 

2 

“magnitoakustikuri 
efeqtebis kvleva didi 
droiTi maxsovrobis 
magnitostriqciul 
masalebSi impulsuri 
bmr da magnituri 
video-impulsuri 
teqnikis gamoyenebiT” 
 
fizika; 
radiofizika, fizikuri 
eleqtronika, akustika. 

Sresf da 
mtcu-s 

erToblivi 
proeqti, 

miznobrivi 
granti  

SRNSF + STCU 
6081 

cisana 
gavaSeli 

c.gavaSeli 
d.gvencaZe 
i.Sarimanovi 
g.maTiaSvili 
a.axalkaci 
g.mamniaSvili 
t.gegeWkori 
d.sidamoniZe 

 
gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 

praqtikuli Sedegebi  
 

bmr meTodiT gamokvleulia magnetikebSi da nanomagnetikebSi domen-
akustikuri eqos (dae) da magnetoakustikuri rezonansis Tvisebebi 
dabalsixSiruli magnituri velis da magnituri videoimpulsis moqmedebisas. 
dae signalebis gamokvleulia superheterodinuri bmr speqtrometriT. dae 
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meTodi ganviTarebulia am speqtrometrisTvis magnetikebsa da 
nanomagnetikebSi.  
 
meTodis mgrZnobiarobas gazrdilia sensorebSi gamoyenebis mizniT. 
 
Catarda magnetoakustikuri gamoZaxilebis furies swrafi gardaqmna, maTi 
sixSiruli speqtris analizi. sixSiruli speqtris analizi. gamokvleulia 
magnetoakustikuri nanokompozitebis marcvlebis zomis gavlena da 
viratoris zedapiris xarisxi. 
 

3 

 
”magnituri da 
vercxlis 
nanoklasterebiT 
dafaruli TiO2-is 
nanofxvnilebis miReba 
wyalbadis energetikasa 
da ekologiaSi 
praqtikuli 
gamoyenebisaTvis” 
 
saiJinro mecnierebebi,  
maRalteqnologiuri 
masalebi; 
 
nanomasalebi, 
nanostruqturebi, 
nanoteqnologia. 

SoTa 
rusTavelis 
erovnuli 
samecniero 
fondis 

gamoyenebiTi 
kvlevebis 

granti AR/126/3-
250/14 

 
 
 
 

tatiana 
gegeWkori 

t. gegeWkori 
m. nadareiSvili 
d. gvencaZe 
e. CikvaiZe 
g. mamniaSvili 

gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi  

 
SeZenilia saWiro reaqtivebi, preparatebi, masalebi. SeZenili, dakalibrebuli 

da samuSaod momzadebulia xelsawyoebi TiO2 –is fxvnilebi dafarulia 

sxvadsxva zomis  Ni, Ni/P, Ni/B, CoB, Fe-is klasterebiT. TiO2–is nanomilakebi 

dafarulia sxvadsxva zomis  Ni, Ni/P, Ni/B, CoB, Fe-is klasterebiT. 

miRebulia vercxlis nanoklasterebiT dafaruli TiO2–is fxvnilebi. 

 

4 

”magnituri nano-
klasterebiT 
dopirebuli 
naxSirbadovani 
nanonawilakebis 
sinTezi da maT 
safuZvelze 
Seqmnili 
TviTaRmdgeni 
magnituri 
polimeruli 

SoTa rusTavelis 
erovnuli 
samecniero 
fondis 

  fundamenturi 
kvlevebis granti 
FR/41/3-250/14  

cisana gavaSeli 

c.gavaSeli 
z.Sermadini 
d.gvencaZe 
l.ruxaZe 
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nanokompozituri 
firebis 
damzadeba da 
daxasiaTeba” 
 
saiJinro 
mecnierebebi, 
maRalteqnologiu
ri masalebi; 
fizika. 
 
nanomasalebi, 
nanostruqturebi, 
nanoteqnologia; 
polimerebis 
fizika; 
magnituri 
movlenebis 
fizika. 
gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 

praqtikuli Sedegebi  
 

modernizebulia naxSirbadis katalizuri pirolizis meTodiT magnituri 
klasteruli nanofxvnilebis misaRebi danadgari. 
 
daproeqtebulia dabalsixSiruli induqciuri gamacxelebeli, SemuSavebulia 
struqturuli sqema, damzadebuli da awyobilia maketi da modernizirebulia 
danadgari.  
 
Fe, Co da N-is klasterebiT dopirebuli naxSirbadis nanofxvnilebis miReba da 
magnituri da struqturuli Tvisebebis Seswavla.  

 
 

II. 1. publikaciebi: 

 
krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

m.nadareiSvili, 
t.gegeWkori, 
g.mamniaSvili,  
T.zedginiZe, 
T.petriaSvili 

 
 
 
 

saerTaSoriso 
samecniero 
konferencia 
Tanamedrove 
masalebi da 
teqnologiebi 
moxsenebaTa 
krebuli. 
 

Tbilisi 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 (125-127) 
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2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
5 

T.marsagiSvili, 
g.mamniaSvili,  

g. tatiSvili, 
n.ananiaSvili, 
m.gaCeCilaZe, 
j.metreveli.  

 
 
 

T.Marsagishvili, 
G.Tatishvili, 
M.Gachechiladze, 
N.Ananiashvili, 
J.Metreveli, 
G.Mamniashvili 
 
 
T.Pavliashvili, 
T.Kalabegishvili, 
M.Janjalia, E.Ginturi 
and G.Tsertsvadze 
 
 
 
 
T.Pavliashvili, 
M.Janjalia and 
M.Gudavadze 
 

saerTaSoriso 
samecniero 
konferencia 
Tanamedrove 
masalebi da 
teqnologiebi  
moxsenebaTa 
krebuli. 

 
4th International 
Caucasian 
Symposium on 
Polymers and 
Advanced Materials 
Abstracts 

 
 

International 
Conference of 
Innovative 
Technologies in 
Metallurgy and 
Materials Science 
Book of Abstracts.   
 
International 
Conference of 
nnovative 
Technologies in 
Metallurgy and 
Materials Science 
Book of Abstracts.  

Tbilisi 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tbilisi 
 
 
 
 
 
 
 

Tbilisi 
 
 
 
 
 
 
 

Tbilisi 

4 (212-215) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 (88) 
 
 
 
 
 
 
 

4 (184-187) 
 
 
 
 
 
 
 

3 (188-190) 

anotaciebi  

1. gamokvleulia TiO2 nanofxvniluri fotokatalizatorebis STanTqmis 
speqtrebis cvlilebis SesaZlebloba mzis energiis ufro efeqturad 
gamoyenebis mizniT am fxvnilebis mier ultraiisferi sinaTlis STanTqmis 
gaumjobesebisa da agreTve katalizis procesSi xiluli sinaTlis CarTvis 
gziT. Cvens mier damuSavebuli TiO2–is nanonawilakebis zedapirebis Ni–isa da 
Co-B–is kidev ufro mcire zomis klasterebiT dafarvis originaluri 
dabaltemperaturuli (50o-60oC) nanoteqnologis gamoyeneba mniSvnelovnad 
aumjobesebs sinaTlis STanTqmas ultraiisfer regionSi.  
klasterebiT dafaruli TiO2–is nanonawilakebis Semdgomi damuSaveba zrdis 
am fxvnilebis mier sinaTlis STanTqmas. speqtrebis grZeltalRovan areebSi 
konkretulad nanoklasterebiT dafaruli TiO2–is fxvnilebis vakuumSi 
Termuli damuSavebis Sedegad daimzireboda am fxvnilebis STanTqmis 
speqtrebis mniSvnelovani zrda grZeltalRovan ubnebSi. maSin, rodesac 
klasterebiT daufarav fxvnilebis speqtri rCeboda ucvleli.   
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2. gamokvleulia spilenZis fuZeze monikelebis persulfatiani da ekonomiuri 
xsnarebidan miRebuli sxvadasxva sisqis nikelis fenebis fizikuri 
maxasiaTeblebi iungis moduli da Sinagani xaxuni Termul damuSavebamde da 
mis Semdeg (950o-1000oC). monikelebis Seswavlil xsnarebSi miRebuli yvela 
sisqis nikelis fenebis Sinagani xaxunis sidide mcired gansxvavdeba 
erTmaneTisagan nimuSis TermodamuSavebamde da mis Semdeg, xolo iungis 
modulis sidide izrdeba TermodamuSavebis Semdeg yvela nimuSisTvis. 
miRebuli fenebi SeiZleba gamoyenebul iqnas funqciuri miznebisTvis.   
 
3. gamokvleulia spilenZis fuZeze monikelebisTvis persulfatiani da 
ekonomiuri xsnarebidan miRebuli sxvadasxva sisqis nikelis fenebis 
zogierTi fizikuri maxasiaTebeli (iungis moduli da Sinagani xaxuni) 
Termul damuSavebamde da mis Semdeg (950o-1000oC). monikelebis Seswavlil 
xsnarebSi miRebuli yvela sisqis nikelis fenebis Sinagani xaxunis sidide 
mcired gansxvavdeba erTmaneTisagan nimuSis TermodamuSavebamde da mis 
Semdeg, xolo iungis modulis sidide izrdeba    TermodamuSavebis Semdeg 
yvela nimuSisTvis. 
 
4. gamokvleulia oqros nanonawilakebis sinTezi oqros hidroqloris 
mJavasgan HAuCl4. mSrali wiTeli Rvino saferavi, warmoebuli tradiciuli 
Zveli qarTuli teqnologiiT qvevrebSi, gamoyenebuli iyo rogorc 
Semamcirebeli elementi.  sinTezi tardeboda oTaxis temperaturaze. 10-3M 
koncentraciis samuSao xsnaris mosamzadeblad, gamoiyeneboda HAuCl4–is 
koncentrirebuli xsnari da distilirebuli xsnari. wiTeli Rvino sawyis 
reagentebs patara porciebiT emateboda sacdel milSi xsnadis uwyveti 
morevisas. xsnaris mier narinjisfer-wiTeli Seferilobis miReba oqros 
nanonawilakebis formirebaze miuTiTebs. xsnari stabiluri iyo; ar iyo 
nanonawilakebis agregacia ramodenime kviriT. amrigad, wiTeli Rvino 
saferavi erTdroulad iyo Semcirebis da dastabilurobis agenti. 
 

5. silikon dioqsilis firebi depozirebuli iyo tetraeToqsilikonis da 
eTanolis xsnarebidan. hidroqloris mJava gamoyenebuli iyo rogorc 
hidrolizis katalizatori da rogorc firebis warmomqmneli xsnaris 
stabilizatori. depozicia xorcieldeboda 2500 brunva/wT siCqariT. fuZeSre 
iyo p-tipis gamtareblobis silikoni (111) kristalografiuli orientaciiT 
da 60 sm diametriT. 

 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 
 
 

M.M.Nadareishvili, 
T.O.Gegechkori, 
G.I.Mamniashvili, 
T.I.Zedginidze, 
T.G.Petriashvili, 
S.D.Tsakadze, 

“Investigation of 
the possibility of 
changing absorption 
spectra of 
photocatalytic TiO2 
nanopowdersy”,  

Georgian 
Engineering News.

Vol. 75, N3,  
pp. 23-28 (2015). 

 
 

 6 
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2 
 

J.J.Ramsden 
 
 
G.Маmniashvili, 
T.O.Gegechkori, 
T.A.Gavasheli, 
Yu.G.Sharimanov, 
D.I.Gventsadze, 
D.M.Daraselia, 
D.L.Japaridze 

 
 
 
“On the origin of a 
stimulated domain-
acoustic echo 
possessing the long-
term memory in 
magnetite 
powders”, Georgian 
Engineering News. 
 

 
 
 
 
 

Georgian 
Engineering News.

    Vol. 75, N3,  
pp. 15-22 (2015).  

 

anotaciebi qarTul enaze 

1. fotokatalituri TiO2 nanofxvnilebis anatazis modifikaciis STanTqmis 
speqtrebis cvlilebis SesaZlebloba gamokvleulia fotokatalizuri 
reqciis efeqturobis gasaZlireblad da mzis gamosxivebis fotokatalozSi 
ufro efeqturi gamosayeneblad. dadginda, rom Ni-B klasterebis depozicia 
TiO2 fxvnilebze, avtorebis mier ganviTarebuli unikaluri nanoteqnologiis 
gamoyenebiT, mniSvnelovnad zrdis mzis energiis STanTqmas. 

2. magnetostriqciuli masalebis radiosixSiruli impulsiT induqciuri 
agznebisas bmr teqnikis gamoyenebiT daimzira xangrZlivi maxsovrobis 
akustikuri da magnetoakustikuri efeqtrebi. amasTan erTad, G bmr teqnikis 
gamoyenebiT, sami radiosixSiruli impulsiT magnetitsa da magnetoeleqtrul 
ferit-piezoeleqtrikis fenovan kompozitSi  induqciurad agznebulia 
stimulirebuli domen-akustikuri eqo, romelic iwvevs xangrZliv akustikuri 
maxsovrobas.   

 

4..3. publikaciebi: 
ბ) ucxoeTSi 

krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 

A.Peikrishvili,  
G.Маmniashvili, 
B.Godibadze, 
T.Gegechkori, 
E.Chagelishvili. 

23rd International 
conference on 
materials and 
technology program 
and book of abstracts

Slovenia.  1 (197) 

anotacia qarTul enaze 

Mg-B fxvnilebis narevis originaluri orsafexuriani cxlad Txevad fazuri 
afeTqebiT dawnexva 900 C temperaturis zemoT ganapirobebs  zegamtari MgB2

faza namzadis mTel moculobaSi maqsimaluri kritikuli temperaturiT Tc= 
38.5 K Semdgomi sinTezirebis gareSe. Txevadfazian-myar mdgomareobaSi cxlad 
afeTqebiT dawnexvisas mimdinare reaqciebis siCqare iseTivea, rogorc 
fotostimulirebis procesis SemTxvevaSi, magram am SemTxvevaSi adgili aqvs 
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nimuSis mTel moculobaSi Teoriuli simkvrivis maxloblobaSi MgB2 fazis 
dawnexvas, rac saSualebas iZleva MmiRebul iqnas grZeltaniani cilindruli 
namzadebi sxvadasxva praqtikuli daniSnulebisaTvis.L 

 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

G.Маmniashvili, 
T.Gegechkori, 
А.Аkhalkatsi, 
T.Gavasheli. 
 

“On the role of 
the hyperfine field 
anisotropy in the 
formation of a 
single-pulse NMR 
spin echo in 
cobalt”. J. 
Supercond. Nov. 
Magn. 

Vol. 28, N3, pp. 
911-916 (2015). 
 

 6 

2 
 

M.Zviadadze, 
G.Маmniashvili, 
А.Аkhalkatsi, 
M.Menabde,  

 “Investigation of 
the interaction of 
series of RF 
pulses of arbitrary 
length with 
nuclear spin 
systems of 
magnets”. J. 
Supercond. Nov. 
Magn. 

Vol. 28, N3, 
927-934 (2015).

 8 

3 
 

G.I.Mamniashvili, 
T.O.Gegechkori, 
Z.G.Shermadini,  

 “Cumulative Singl
Pulse NMR Echoes
Cobalt”, Applied 
Physics Research.

 

Vol. 7, No. 6; 
ISSN 1916-
9639   E-ISSN 
1916-9647, 
2015 

 

Published by 
Canadian Center 
of Science and 
Education 

1 

4 
 

G.I.Mamniashvili, 
T.O.Gegechkori, 
Z.G.Shermadini,  

“Cumulative 
NMR stimulated 
echo in lithium 
ferrite”, 
International 
Journal of 
Innovative 
Research in 
Electronics and 
Communications 
(IJIREC) 

Vol. 2, N7, 
November, pp. 
16-22 (2015).   

 

 7 

5 
 

G.Маmniashvili, 
T.Gеgechkori, 
М.Оkrosashvili, 
E.Kutelia, 

“Production of 
cobalt 
nanopowders by 
electron-beam 

Vol. 373, pp. 
177-182 (2015). 

 

 6 
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А.Аkhalkatsi, 
T.Gavasheli, 
D.Daraselia,  
D. Japaridze, 
А.Shengelaya, 
А.Peikrishvili, 
D.Lesuer  

technology and 
their NMR and 
magnetometry 
study”, J. Magn. 
Magn. Mater. 

6 
 

T.Gеgechkori, 
G.Маmniashvili, 
E.Kutelia, 
L.Rukhadze, 
N.Maisuradze, 
B.Eristavi, 
D.Gventsadze, 
А.Аkhalkatsi, 
T.Gavasheli, 
D.Daraselia, 
D.Japaridze, 
А.Shengelaya  

“Technology for 
production of 
magnetic carbon 
nanopowders 
doped with iron 
and cobalt 
nanoclusters”, J. 
Magn. Magn. 
Mater. 

Vol. 373, 1 
January, pp. 200-
206 (2015). 

 7 

7 
 

M.M.Nadareishvili, 
T.O.Gegechkori, 
G.I.Mamniashvili, 
T.I.Zedginidze, 
T.G.Petriashvili, 
S.J.Tsakadze 

 “Impact of 
clusters Ni-B on 
the photocatalytic 
properties of TiO2 
nanopowders”, 
International 
Research Journal

Vol.38, N7, pp. 
28-29 (2015) Part 
2 August. 
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G.Маmniashvili, 
D.Daraselia,  
D.Japaridze, 
A.Peikrishvili, 
B.Godibadze 
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shock-assisted 
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T.L.Kalabegishvili, 
I.G.Murusidze, 
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A.Peikrishvili, 
B.Godibadze 

consolidation of 

superconducting 

MgB2 composites", 

Advanced in 

Engineering 

anotaciebi  

1. naCvenebia, rom erTimpulsiani eqo kobaltSi formirdeba amgznebi rs 
impulsis kideebis damaxinjebis meqanizmiT, ZiriTadad zenazi urTierTobis 
anizotropulobis gamo, rs impulsis simZlavris garkveuli mniSvnelobidan 
dawyebuli. am zRvruli rs impulsis simZlavremde erTimpulsiani eqo 
formirdeba ararezonansuli meqanizmiT analogiurad liTiumis feritisa. 
 
2. Teoriulad da eqsperimentalurad gamokvleulia N erTnairi siganis da i

xangrZlivobis rs impulsebs Soris  dayovnebis drois rs impulsebis 
moqmedeba. SemuSavebulia erTiani kvanturi Teoria mravaljeradi eqo 
signalebis gamoCenis momentebisa da intensivobebis dasaTvlelad 

magnetikebSi /T2 parametris (T2 aris spin-spinuri relaqsaciis dro) nebismieri 
mniSvnelobisaTvis. Teoria TanxmobaSia arsebul eqsperimentul SedegebTan. 
eqsperimentuli Sedegebi ZiriTadad miRebulia unikalur polikristaluri 
liTiumis feritis nimuSze da mis myar xsnarze, romelic gamdidrebuli iyo 
57Fe izotopiT (96,8% ). kerZod, liTiumis feritis nimuSze naCvenebia 
kvadrupoluri erTi,pulsiani eqos meTodis mgrZnobiarobis gaumjobesebis 
SesaZleblobafeTqebadi nivTierebis deteqtirebisaTvis erTnairi siganis rs 
impu;sebis seriis gamoyenebiT. 
 
3. Seswavlilia akumulirebuli bmr erTimpulsiani eqos efeqti kobaltSi. 
erTimpulsiani eqoebis mwkrivi generirdeba ganmeorebadi erTi rs 
impulsebis TanmimdevrobiT, romlis drosac xdeba eqos zrda  milevas 
nacvlad. 
movlena daimzireba rs impulsis simZlavris garkveuli zRvruli sididis 
qvemod, rodesac erTimpulsiani eqos agznebis ararezonansuli meqanizmi 
efeqturi xdeba. 
 
4. gamokvleulia akumulirebuli stimulirebuli bmr eqos movlena liTiumis 
feritSi. eqo generirdeba sustad Camweri rs impulsebis wyvilebis 
mwkvrivisa da sabolood wamkiTxveli erTi rs impulsis erToblivi 
moqmedebis Sedegad. rac vlindeba intensivobis gazrdaSi amgznebi rs 
wyvilebis raodenobis gazrdasTan erTad. msgavsi efeqti ufro adre 
damzerili iyo akumulirebuli stimulirebuli fotonuri eqos SemTxvevaSi. 
miRebuli Sedegebis axsna SesaZlebelia akumulirebuli bmr stimulirebuli 
bmr eqos martivi Teoriuli modelis garglebSi. 
 
5. Catarda eleqtronul-sxivuri teqnologiiT sinTezirebuli 
nanostruqturuli kobaltis fxvnilebis rTuli struqturuli, 
magnetometruli da bmr kvlevebi. ganviTarebuli teqnologia saSualebas 
iZleva miRebul iqnas maRali anizotropiis peqsagonaluri mWidro SefuTvis 
fazis Semcveli rentgeno-amorfuli nanozomis kobaltis fxvnilebi, 
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romlebic ar saWiroeben damatebiT pasivaciur gazomvebs. magnetometruli da 
bmr gazomvebi SeesabamisobaSia struqturul kvleebTan. 
 
6. Catarda magnituri nanoklasterebiT dopirebuli sinTezirebuli 
naxSirbadis nanonawilakebis skanirebadi eleqtronul mikroskopuli, oJe 
speqtroskopuli, merxevi nimuSis magnetometruli da bmr gamokvlevebi. 
nanonawilakebis sinTezi ganxorcielda eTanolis orTqlis pirolizisa da 
qimiuri orTqlis dafenis meTodebis kombinaciis saSualebiT horizontalur 
uwyvet reaqtorSi garkveuli temperaturuli gradientisa da 
kontrolirebadi Jangbadis parcialuri wnevis pirobebSi. sinTezirebuli 
magnituri nanofxvnilis struqtura da Semadgenlobis monacemebi gviCveneben, 
rom nanofxvnilebi Sedgeba SemTxveviT gabneuli magnituri klasterebiT 
dopirebuli naxSirbadis 200 nm zomis nanonawilakebisagan.  magnetometruli 
da bmr gazomvebi TanxmobaSia struqturuli analizis SedegebTan, rac 
mowmobs  mniSvnelovan wvlilis arsebobas magnituri nanoklasterebiT 
dopirebuli sinTezirebuli naxSirbadis nanonawilakebSi. 
 
7. Seswavlilia fotokatalituri TiO2 nanofxvnilebis anatazis modifikaciis 
STanTqmis speqtrebis cvlilebis SesaZlebloba fotokatalizuri reqciis 
efeqturobis gaZlirebisa da mzis gamosxivebis fotokatalozSi ufro 
efeqturi gamoyenebis mizniT. naCvenebia, rom Ni-B klasterbis depozicia TiO2

fxvnilebze, avtorebis mier ganviTarebuli unikaluri nanoteqnologiis 
gamoyenebiT, mniSvnelovnad zrdis mzis energiis STanTqmas. 
 
8. originaluri, orsafexuriani cxlad Txevad fazuri afeTqebiT dawnexva Mg-
B fxvnilebis narevis SemTxevaSi 900oC temperaturis zemoT saSualebas iZleva 
yovelgvari Semdgomi Secxobis procesis gareSe miviRoT zegamtari MgB2 faza 
dawnexili namzadis mTel moculobaSi. miRebuli namzadis maqsimaluri 
kritikuli temperaturis mniSvneloba dawnexvis parametrebisagan 
damokidebulebiT Seadgens Tc= 38.5 K. procesi damatebiTi sinTezirebis gareSe 
mimdinareobs. Txevadfazian-myar mdgomareobaSi cxlad afeTqebiT dawnexvisas 
mimdinare reaqciebis siCqare iseTivea, rogorc fotostimulirebis procesis 
SemTxvevaSi, sadac procesebi zedapirul xasiaTs atarebs, Tumca ki 
dartymiTi talRebis maRali SeRwevadobis gamo warmodgenil SemTxvevaSi 
adgili aqvs nimuSis mTel moculobaSi Teoriuli simkvrivis maxloblobaSi 
MgB2 fazis dawnexvas, rac saSualebas iZleva MmiRebul iqnas grZeltaniani 
cilindruli namzadebi sxvadasxva praqtikuli daniSnulebisaTvis.L 
  
9. vercxlis nanonawilakebis sinTezi Termoacedopil arqeebis sulfolobus 
islandikusis ujredebiT Seswavlilia teqnologiuri miznebisTvis. 
eqsperimentuli pirobebis gansasazRvravad da miRebuli nanonawilakebis 
dasaxasiaTeblad gamoyenebulia optikuri da analitikuri meTodebis 
kompleqsi. naCvenebia, rom patara zomis vercxlis nanonawilakebis stabiluri 
formirebas sulfolobus islandikusis biomasaSi ramodenime saaTSi 
xorcieldeba. sulfolobus islandikusis biomasis vercxlis nitratis 
wyalxsnarTan urTierTobis pirveli 20 saaTis ganmavlobaSi formirdebian 
vercxlis nanoawilakebi, romelTa zoma moTavsebulia 8-10 nm areSi. SemdegSi 
droTa ganmavlobaSi zomebi izrdebian da aRweven0-50nm-s, saSualod 27 nm-s. 
vercxlis nanonawilakebis ricxvic droSi uwyvetad izrdeba. rentgenis 
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gamosxivebis energiis dispersiuli analizi gamoyenebuli iyo sulfolobus 
islandikusis biomasis elementaruli Semadgenlobis Sesamowmeblad. 
neitronuli aqtivaciuri analizi da atomuri STanTqmis speqtrometri 
gamoyenebuli iyo vercxlis  sulfolobus islandikusis biomasaSi 
akumulirebis dasaxasiaTeblad. 
 
10. miRebulia zegamtari MgB2 faza Mg-B fxvnilebis narevis cxlad Txevad 
fazuri afeTqebiT dawnexviT 900 C temperaturaze. zegamtari faza formireba 
namzadis mTel moculobaSi maqsimaluri kritikuli temperaturiT Tc= 38.5 K 
damatebiTi sinTezirebis gareSe. procesi mimdinareobs originaluri 
orsafexuriani teqnologiis gamoyenebiT.  

 
 

4.4. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
5. 

m.nadareiSvili 
t.gegeWkori, 
g.mamniaSvili,  
T.zedginiZe, 
T.petriaSvili. 
 
 
 
T.marsagiSvili, 
g.mamniaSvili,  

g. tatiSvili, 
n.ananiaSvili, 
m.gaCeCilaZe, 
j.metreveli  
 
 
 
T.Marsagishvili, G.Tatishvili, 
M.Gachechiladze, 
N.Ananiashvili, J.Metreveli, 
G.Mamniashvili 
 
n.baRdavaZe, 
a.rustambekovi, 
T.zedginiZe, 
T.petriaSvili. 
(stenduri moxseneba) 
 
n.baRdavaZe,  
T.zedginiZe, 

TiO2 
fotokatalizatorebis 
STanTqmis speqtrebis 
cvlilebis 
SesaZlebloba maTi 
efeqturobis gazrdis 
mizniT. 
 
spilenZis fuZeze 
eleqrolituli nikelis 
dafenebis zogierTi 
fizikuri maxasiaTeblis 
temperaturuli 
damokidebulebis 
Seswavla 
 
 
Obtaining of nickel-tungsten 
coating on copper and study of 
its properties 
 
 
TermuliMda 
rezonansuli 
neitronebis mSTanTqavi 
masalebi. 
 
 
neitronuli filtri 

21-23 oqtomberi,   
Tbilisi, saqarTvelo.  
 
 
 
 
 
 
21-23 oqtomberi,   
Tbilisi, saqarTvelo.  
 
 
 
 
 
 
 
1-4 july, 2015, Batumi, 
Georgia. 

 

 

 
20-24 aprili 2015, 
Tbilisi, saqarTvelo. 
 
 
 
20-24 aprili 2015, 
Tbilisi, saqarTvelo. 
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6. 
 
 
 
 
7. 

T.petriaSvili 
(stenduri moxseneba) 
 
 
T.Pavaliashvili, 
T.Kalabegishvili, M.Janjalia, 
E.Ginturi and G.Tsertsvadze 
 
 
T.Pavliashvili, M.Janjalia and 
M.Gudavadze 
 

TermuliMda  
rezonansuli 
neitronebis 
STanTqmisTvis. 
 
Synthesis of Gold 
Nanoparticles from Gold 
hydrochloric Acid by Using the 
Red Wine. 
 
Nucleation of Silicon Dioxide 
Nanoparticles in the Solution 
Based on Tetraethoxysilane 

 

 

 

 

July 16‐18, Tbilisi, Georgia 

2015.  

 

 

 

July 16‐18, Tbilisi, Georgia 

2015.  

moxsenebaTa anotaciebi 

1. Seswavlilia TiO2 nanofxvniluri fotokatalizatorebis STanTqmis 
speqtrebis cvlilebis SesaZlebloba mzis energiis ufro efeqturad 
gamoyenebis mizniT. am fxvnilebis mier ultraiisferi sinaTlis STanTqmis 
gaumjobesebisa da aseve katalizis procesSi xiluli sinaTlis CarTvis 
meSveobiT. Cvens mier damuSavebuli TiO2–is nanonawilakebis zedapirebis Ni–
isa da Co-B–is kidev ufro mcire zomis klasterebiT dafarvis originaluri 
dabaltemperaturuli (50o-60oC) nanoteqnologia, romlis gamoyenebac 
mniSvnelovnad aumjobesebs sinaTlis STanTqmas ultraiisfer regionSi.  
klasterebiT dafaruli TiO2–is nanonawilakebis Semdgomi damuSavebiT 
SesaZlebelia am fxvnilebis mier sinaTlis STanTqmis gazrda. speqtrebis 
grZeltalRovan areebSi konkretulad nanoklasterebiT dafaruli TiO2–is 
fxvnilebis vakuumSi Termuli damuSavebis Sedegad daimzireboda am 
fxvnilebis STanTqmis speqtrebis mniSvnelovani zrda grZeltalRovan 
ubnebSi. maSin, rodesac klasterebiT daufarav fxvnilebis speqtri 
cvlilebas ar ganicdida.   
 
2. gamokvleulia spilenZis fuZeze monikelebis persulfatiani da ekonomiuri 
xsnarebidan miRebuli sxvadasxva sisqis nikelis fenebis fizikuri 
maxasiaTeblebi (iungis moduli da Sinagani xaxuni) Termul damuSavebamde da 
mis Semdeg (950o-1000oC). monikelebis Seswavlil xsnarebSi miRebuli yvela 
sisqis nikelis fenebis Sinagani xaxunis sidide mcired gansxvavdeba 
erTmaneTisagan nimuSis TermodamuSavebamde da mis Semdeg, xolo iungis 
modulis sidide izrdeba TermodamuSavebis Semdeg yvela nimuSisTvis. 
miRebuli fenebi SeiZleba gamoyenebul iqnas funqciuri miznebisTvis.   
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3. Seswavlilia spilenZis fuZeze monikelebisTvis persulfatiani da 
ekonomiuri xsnarebidan miRebuli sxvadasxva sisqis nikelis fenebis 
fizikuri maxasiaTeblebi (iungis moduli da Sinagani xaxuni) Termul 
damuSavebamde da mis Semdeg (950o-1000oC). monikelebis Seswavlil xsnarebSi 
miRebuli yvela sisqis nikelis fenebis Sinagani xaxunis sidide mcired 
gansxvavdeba erTmaneTisagan nimuSis TermodamuSavebamde da mis Semdeg, xolo 
iungis modulis sidide izrdeba TermodamuSavebis Semdeg yvela nimuSisTvis. 
 
4. ganxilulia TermuliMda rezonansuli neitronebis mSTanTqavi masalebi. 
maTi SerCeva xorcieldeba konkretul situaciaSi STanTqmis unarianobis 
mixedviT.  
 
5. Seswavlilia TermuliMda rezonansuli neitronebis STanTqma neitronuli 
filtris saSualebiT. 
 
6. gamokvleulia oqros nanonawilakebis sinTezi oqros hidroqloris 
mJavasgan HAuCl4. mSrali wiTeli Rvino saferavi, warmoebuli tradiciuli 
Zveli qarTuli teqnologiiT qvevrebSi, gamoyenebuli iyo rogorc 
Semamcirebeli elementi.  sinTezi tardeboda oTaxis temperaturaze. 10-3M 
koncentraciis samuSao xsnaris mosamzadeblad, gamoiyeneboda HAuCl4–is 
koncentrirebuli xsnari da distilirebuli xsnari. wiTeli Rvino sawyis 
reagentebs patara porciebiT emateboda sacdel milSi xsnadis uwyveti 
morevisas. xsnaris mier narinjisfer-wiTeli Seferilobis miReba oqros 
nanonawilakebis formirebaze miuTiTebs. xsnari stabiluri iyo; ar xdeboda 
nanonawilakebis agregacia ramodenime kviriT. amrigad, wiTeli Rvino 
saferavi erTdroulad iyo Semcirebis stabilizirebis agenti. 
 
7. silikon dioqsilis firebi depozirebuli iyo TeTraeToqsilikonis da 
eTanolis xsnarebidan. hidroqloris mJava gamoyenebuli iyo rogorc 
hidrolizis katalizatori da rogorc firebis warmomqmneli xsnaris 
stabilizatori. depozicia xorcieldeboda 2500 brunva/wT siCqariT. fuZeSre 
iyo p-tipis gamtareblobis silikoni (111) kristalografiuli orientaciiT da 
60 sm diametriT.  

 

b) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

A.Peikrishvili   Liquid-phase explosive 
fabrication of superconducting 
MgB2 composites 

23rd International conference 
on materials and technology 
(23.ICM&T), 28-30 
September, 2015, Portorož, 
Slovenia.  

moxsenebis anotacia qarTul enaze 

Mg-B fxvnilebis narevis originaluri orsafexuriani cxlad Txevad fazuri 
afeTqebiT dawnexva 900 C temperaturis zemoT ganapirobebs  zegamtari MgB2

faza namzadis mTel moculobaSi maqsimaluri kritikuli temperaturiT Tc= 
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38.5 K Semdgomi sinTezirebis gareSe. Txevadfazian-myar mdgomareobaSi cxlad 
afeTqebiT dawnexvisas mimdinare reaqciebis siCqare iseTivea, rogorc 
fotostimulirebis procesis SemTxvevaSi, magram am SemTxvevaSi adgili aqvs 
nimuSis mTel moculobaSi Teoriuli simkvrivis maxloblobaSi MgB2 fazis 
dawnexvas, rac saSualebas iZleva MmiRebul iqnas grZeltaniani cilindruli 
namzadebi sxvadasxva praqtikuli daniSnulebisaTvis.L 

4.5. saqarTvelos saxelmwifo biujetisა da grantebis gareSe  
Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 
1 
 

 

”birTvuli narCenebisa 
da birTvuli sawvavis 
Sesanaxi axali 
mravalfeniani 
cilindruli 
konteinerebis miRebis 
teqnologiis 
SemuSaveba”. 
fizika. 
nanoteqnologia 

Gგrigoლ 
mamniaSvili 

g.mamniaSvili 
g.kiknaZe 
a.RonRaZe 
l.qurdaZe 
i.bairamaSvili 
p.imnaZe 
S.abramiZe 
v.CxikviSvili 
l.mesxi 
t.gegeWkori 
d.sidamoniZe 
m.CixraZe 
e.CageliSvili 
n.CixraZe 
m.wiklauri 
l.SarabiZe 
l.jafariZe 
b.godibaZe 
T.jajaniZe 
a.dgebuaZe 
z.CikvaiZe 
a.xvadagiani 

 

mecnierebisa da 
teqnologiebis 

centri ukrainaSi 

(mtcu) 
partnioruli 

granti 
STCU # P506 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 
Sedegebi (qarTul enaze) 

maRalteqnologiuri boris Semcveli fxvnilebisgan dartymiTi talRiT 
kompaqtirebis teqnologiiT Seqmnilia axali mravalfeniani cilindruli 
konteinerebi, ganviTarebulia Sesabamisi teqnologiuri procesebi. 
konteinerebis gamoyeneba SesaZlebelia birTvuli narCenebis gadatanisa da 
SenaxvisaTvis. 

 

2 
 

 

”axali 
nanostruqturuli Cu-
Ta da Ag-Ta kompozitebis 

grigor 
mamniaSvili 

g.mamniaSvili 
a.axalkaci 
f.akofovi 

mtcu 
partnioruli 

granti 
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damzadeba 
gaumjobesebuli 
eleqtronuli da 
simtkicis 
maxasiaTeblebiT”. 
fizika. 
nanoteqnologia 

n.arabajiani 
t.gegeWkori 
d.sidamoniZe 
a.RonRaZe 
e.CageliSvili 
l.SarabiZe 
m.wiklauri 
n.CixraZe 
b.godibaZe 
T.jajaniZe 

STCU # P552 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 
Sedegebi (qarTul enaze) 

Seqmnilia axali nanostruqturuli Cu (Ag)–Ta kompozitebi sxvadasxva fazuri 
Semadgenlobis pirobebSi (10-90% Ta) cxeli afeTqebiT gamkvrivebis 
teqnologiis gamoyenebiT. Seswavlilia maTi meqanikuri (simtkicis 
maxasiaTeblebi)  da eleqtruli Tvisebebi. damuSavebuli teqnologiuri 
procesebi da miRebuli nimuSebis gamoyeneba SesaZlebelia nanoeleqtronikasa 
da warmoebaSi.  

 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvanel

i  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 

1 
 

 

“W-Cu kompoziciuri 
nanomasalebis 
TviTgavrcelebadi 
maRaltemperaturuli 
sinTezi da daxasiaTeba” 

suren 
xaratiani 

g.mamniaSvili 
n.arabajiani 
o.maRraZe 

t.gegeWkori 
l.SublaZe 

e.CageliSvili 
m.wiklauri 
n.Cixraze 
b.godibaZe 

v.feiqriSvili 
a.dgebuaZe 

o.Cudakova da 
erevnis 

institutis 
jgufi s, xarati-
anis xelmZRvane-

lobiT. 
 

saerTaSoriso
samecniero-
teqnikuri 
centris granti 

(ISTC) A-2123 

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis  
ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 

 
    1. momzadda da dakalibrda xelsawyoebi kompozitebis meqanikuri, 
eleqtruli da magnituri Tvisebebis gasazomad.  
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    2 afeTqebis meTodiT miRebulia Cu-W fxvnilebi.  
    3. gaizoma sufTa spilenZis da Cu-(10-90)%W sawyisi kompozitebis 
eleqtruli Tvisebebi. Seswavlilia maTi makrostruqtura da dawnexvis 
optimaluri parametrebi.  
    4. gazomilia W-Y nimuSebis eleqtrowinaRoba da meqanikuri Tvisebebi 
(iungis moduli da Sinagani xaxuni) sxvadasxva temperaturaze. 
damzadda cilindruli konteinerebi. 

 

 

5.  პედაგოგიური და აკადემიური საქმიანობა 

 
 aleqsandre nersesiani 
 
 
1. ilias universitetis sabakalavriato programa. 
leqciebis kursi "fizikis maTematikuri meTodebi". 
 
2. ilias universitetis samagistro programa. 
leqciebis kursi "kondensirebul garemoTa fizikis da kvanturi velis Teoriis 
topologiuri aspeqtebi". 

 
3. Post-graduate Diploma course at ICTP, Trieste, Italy. Lecture course 
"Many-body Physics and Critical Phenomena". 

 

ლიკა ჭელიძე, გიორგი ჯაფარიძე 

 

ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე შემუშავდა სამაგისტრო პროგრამა „ 

სამედიცინო ფიზიკა“, რომლის ამოქმედებაც იგეგმება თსუ-ში საქართველოს 

მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო ინსტიტუტთან 

თანამშრომლობით. პროგრამის მიზანია მოამზადოს სპეციალისტები როგორც 

რადიაციული უსაფრთხოების დარგში ასევე სამედიცინო ფიზიკოსები – დოზიმეტრიის 

ის სპეციალისტები რომლებიც უშუალოდ არიან დაკავებული საავადმყოფოებში 

ონკოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტების მკურნალობისას შესაბამისი 

რეკომენდაციების შემუშავებით. 

 პროგრამის შემუშავება განხორციელდა ლ. ჭელიძის კოორდინირებით და გიორგი 

ჯაფარიძის  ინიციატივითა და აქტიური მონაწილეობით. 
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plazmis fizikis ganyofileba 
 

* samecniero erTeulis xelmZRvaneli 

Aakademikosi nodar cincaZe 
 

 samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba 

nodar cincaZe, akad. ganyofilebis gamge, mTavari mecn. Tan. 
bereJiani vaJa, mTavari mecn. Tan. 
kervaliSvili nikoloz, mTavari mecn. Tan. 
nanobaSvili sulxan, mTavari mecn. Tan. 
garuCava daviT, ufrosi mecn. Tan. 
geleniZe daviT, ufrosi mecn. Tan. 
korTxonjia vladimer, ufrosi mecn. Tan. 
miqelaZe solomon, ufrosi mecn. Tan. 
nanobaSvili irakli, ufrosi mecn. Tan. 
rostomaSvili giorgi, ufrosi mecn. Tan. 
sigua qeTevan, ufrosi mecn. Tan. 
SaTaSvili nana, ufrosi mecn. Tan. 
gelaSvili gela, ufrosi mecn. Tan. (0.5) 
cxakaia daviT, ufrosi mecn. Tan. (0.5) 
cxakaia devi, ufrosi mecn. Tan. (0.5) 
beraia oleg, ufrosi inJineri 
TavxeliZe giorgi, ufrosi inJineri 

 

III-1  plazmis fizika - Teoria 
 

III. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 
wlisaTvis 

dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi  

(exeba samecniero-kvleviT institutebs) 
 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli 
proeqtis 

Semsruleblebi 

1 
 

   

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 
Sedegebi (qarTul enaze) 
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I. 2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli 
proeqtis 

Semsruleblebi 

III-1-
1.  
 
 

plazmuri talRebis 
dinamika damagnitebul 
kvantur plazmaSi  

(gagrZeleba) 
 

fizika, plazmis fizika 

nodar cincaZe nodar cincaZe 
qeTevan sigua 

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli 
da praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

 
გამოკვლულია იონურ-აკუსტიკური სოლოტონური ტალღები  სუსტად და ძლიერად დაკვანტურ 

გადაგვარებულ დამაგნიტებულ პლაზმაში. ნაჩვენებია, რომ სინგულარული წერტილი მკვეთრად 

განაცალკავებს გარეშე მაგნიტური ველის შედეგად დაკვანტურ სუსტ და ძლიერ რეგიონებს. 

მაგნიტური ველის გავლენა განისაზღვრება პარამეტრით  და მახის რიცხვით და 

გამოკვლეულია მათი ზეგავლენა სოლიტონური სტრუქტურების ფორმირებაზე ორივე 

შემთხვევაში.  მიღებული შედეგები წარმოდგენილია გრაფიკულად. 

 

ჰ. ი. ჩიუმ და ვ. კანუტომ შეისწავლეს მაღალი სიმკვრივის ნივთიერების თვისებები ძლიერ 

მაგნიტურ ველში და აჩვენეს, რომ ლანდაუს ძირითად დონეზე   (სადაც    

არის ორბიტალური კვანტური რიცხვი და სპინი ), წნევა mაგნიტური ველის 

პერპენდიკულარული მიმართულებით 
� 

ხდება ნულის ტოლი. ჩვენ უფრო დეტალურად 

შევისწავლეთ ეს ამოცანა და ვაჩვენეთ, რომ მათი შედეგი ,  არ არის სამართლიანი როცა 

 და .  
 

შესწავლილია ფერმი-გაზის რელატივისტური თერმოდინამიკა საკმარისად დაბალ 

ტემპერატურაზე და რელატივისტურ მძლავრ ელექრომაგნიტურ ველში. გამოკვლეულია 

გადაგვარებული დაკვანტური ელექტრონ-იონური ფერმი გაზის თვისებები ძლიერი 

ელექტრომაგნიტური ველის არსებობისას. ამ დროს ნაწილაკთა განაწილების ფუნქცია ხდება 

ანიზოტროპული და ყველა თერმოდინამიკური სიდიდე წარმოიდგინება, როგორც სიმკვრივის, 

ტემპერატურის და ელექტრომაგნიტური ტალღების ამპლიტუდის ფუნქცია. გამოკვლეულია 

გადაგვარებული ელექტრონული ფერმი გაზის კავიტაციის მოვლენა. მიღებულია ახალი 

ადიაბატური განტოლებები. დადგენილია, რომ სითბოტევადობის კოეფიციენტი  იზრდება 

ელექტრომაგნიტური ტალღების ამპლიტუდის გაზრდასთან ერთად. 

ამ შედეგების მიხედვით მომზადებული შრომა  

 N. L. Tsintsadze, L. N. Tsintsadze and K. I. Sigua, „Statistical Thermodynamic of the Fermi Gas at Presence 

the Relativistically Intense EM Field” 
მიღებულია მოსახსენებლად ათენის კონფერენციაზე: 

4th Annual International Conference on Physics, 18-21 July 2016, Athens, Greece. 

 

I. 3. saxelmwifo grantiT (rusTavelis fondi) dafinansebული  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 
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# proeqtis dasaxe-

leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

 
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1     

dasrulebuli proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 
(qarTul enaze) 

IV. 4. 

# 

proeqtis dasaxe-
leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

proeqti  FR/101/6-
140/13  “dakvantva 
da  nano-
struqturebis 
aRgzneba 
fermis 
damagnitebul 
kvantur plazmaSi 

 
sesf 

 
nodar cincaZe 

N 
nodar cincaZe 
qeTevan sigua 

gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

 
2015 წელს დამთავრდა II და III პერიოდი. 

შესწავლილი იქნა ელექტრონ-პოზიტრონული აკუსტიკური კვანტური ტალღების 

დისპერსიული დამოკიდებულება  გადაგვარებულ, დაკვანტურ, თომას-ფერმის ელექტრონ-

იონურ პლაზმაში. აღმოჩნდა, რომ სრულად გადაგვარებულ, დაკვანტურ თომას-ფერმის 

ელექტრონ-იონურ პლაზმურ გარემოში  იონურ-აკუსტიკური ტალღების გავრცელების ფაზური 

სიჩქარე დამოკიდებულია არა მხოლოდ იონების მასასა და ელექრონების ტემპერატურაზე, 

(როგორც ჩვეულებრივ ელექტრონ-იონურ პლაზმაში გავრცელებისას)  არამედ დამოკიდებულია 

აგრეთვე ელექტრონების  და პოზიტრონების სიმკვრივეებზეც.   
გამოკვლეულია მდგომარეობათა სიმკვრივე, როგორც ველის პოტენციალის ფუნქცია

გადაგვარებულ, დაკვანტურ, თომას-ფერმის ელექტრონ-იონურ პლაზმაში. 

მიღებულია ელექტრონის სიმკვრივის  გამოსახულება სუსტი მაგნიტური ველისთვის.  

გამოყვანილია პუასონის განტოლება უგანზომილებო სიდიდეებისთვის, რომლის ამოხსნა სუსტი 

მაგრამ სასრულო ამპლიტუდისთვის, არის სოლიტონი.

 

 
II. 2. publikaciebi: 

ბ) ucxoeTSi 

 
statiebi 
 

# avtori/ statiis saTa- Jurnalis/ gamocemis gverdebis 
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avtorebi uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

krebulis 
nomeri 

adgili, 
gamomcemloba 

raodenoba 

1 
 

N.L. Tsintsadze, 
H.A. Shah, 
M.N.S. Qureshi 
and M.N. 
Tagviashvili 

Properties of 
solitary ion 
acoustic waves in 
a quantized 
degenerate 
magnetoplasma 
with trapped 
electrons. 
Phys. Plasmas

Physics of 
Plasmas, 22(2), 
022303 (2015) 

aSS 6 

anotaciebi qarTul enaze 

We have undertaken the investigation of ion acoustic solitary waves in both weakly and strongly 
quantized degenerate magneto plasmas. It is seen that a singular point clearly demarcates the regions 
of weak and strong quantization due to the ambient magnetic field. The effect of the magnetic field is 

taken into account via the parameter  η0= ωce/εFe and the Mach number, and their effect on the 
formation of solitary structures is investigated in both cases and some results are presented 
graphically. 

ჩვენ გამოვიკვლიეთ იონურ-აკუსტიკური სოლოტონური ტალღები როგორც სუსტად ასევე

ძლიერად დაკვანტურ გადაგვარებულ დამაგნიტებულ პლაზმებში. ნაჩვენებია, რომ 

სინგულარული წერტილი მკვეთრად განაცალკავებს გარეშე მაგნიტური ველის შედეგად 

დაკვანტურ სუსტ და ძლიერ რეგიონებს. მაგნიტური ველის გავლენა განისაზღვრება პარამეტრით 

 და მახის რიცხვით; და გამოკვლეულია მათი ზეგავლენა სოლიტონური 

სტრუქტურების ფორმირებაზე ორივე შემთხვევაში.  მიღებული შედეგები წარმოდგენილია 

გრაფიკულად. 

 

 
2 
 

N.L. Tsintsadze, K.I. 
Sigua and L.N. 
Tsintsadze 

Some Aspects of 
Statistical 
Thermodynamics 
of a Magnetized 
Fermi Gas. 
Phys. Rev. Lett.

Phys. Rev. Lett. 
(Submitted in 

2015) 
arXiv:1510.08778

aSS 5 

anotacia 

We show that at the Landau ground state a Fermi gas remains precisely a three-dimensional for an 
arbitrary magnetic field in radical contrast to the previous claims that the perpendicular component 
of the pressure of a Fermi gas vanishes at the Landau ground state and therefore, it becomes strictly a 
one-dimensional gas. 

ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ ლანდაუს ძირითად მდგომარეობაში ფერმი გაზი რჩება სამგანზომილებიანი 

ნებისმიერი მაგნიტური ველისთვის. ეს შედეგი რადიკალურად განსხვავდება ადრინდელი 

მცდარი დასკვნებისგან, როდესაც ფერმი გაზის წნევის პეპენდიკულარული მდგენელი ხდება 

ნულის ტოლი ლანდაუს ძირითად მდგომარეობაში და, შედეგად, ფერმის გაზი ხდება მკაცრად 

ერთგანზომილებიანი. 



 65
 

III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

nodar cincaZe დამაგნიტებული ფერმის 

გაზის სტატისტიკური 

თერმოდინამიკის 

ზოგიერთი  

ასპექტი 

2 – 6 Tebervali, 2015 
Tsu, Tbilisi 

http://conference.ens-
2015.tsu.ge/statements/prog_ph

ysics.pdf   

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

ჰ. ი. ჩიუმ და ვ. კანუტომ შეისწავლეს მაღალი სიმკვრივის ნივთიერების თვისებები ძლიერ

მაგნიტურ ველში და აჩვენეს, რომ ლანდაუს ძირითად დონეზე l = 0 (სადაც l = 0,1,2,... არის
ორბიტალური კვანტური რიცხვი და სპინი s = -1/2), წნევა mაგნიტური ველის

პერპენდიკულარული მიმართულებით  p ხდება ნულის ტოლი. ჩვენ უფრო დეტალურად 

შევისწავლეთ ეს ამოცანა და ვაჩვენეთ, რომ მათი შედეგი p   0, როცა l = 0 და s = -1/2 არ
არის სამართლიანი. 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

2 
 

nodar cincaZe პლაზმის ფიზიკის 

შესწავლა 

კონდენსირებულ 

გარემოში 

2 – 6 Tebervali, 2015 
Tsu, Tbilisi 

http://conference.ens-
2015.tsu.ge/statements/prog_ph

ysics.pdf   

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

მიმოხილვით მოხსენებაში განხილული იქნა პლაზმის ფიზიკაში დინამიური პროცესების
შესწავლა ქართველი ფიზიკოსების მიერ. პირველ ეტაპზე შესწავლილი იყო არაწრფივი
მოვლენები ცხელ ელექტრონ-იონურ პლაზმაში. ნაწინასწარმეტყველი იყო ძლიერი

ელექტრომაგნიტური ველით პლაზმის რელატივისტური რეზონანსული გაცხელება, 
რამაც საფუძველი ჩაუყარა რელატივისტური სიმძლავრის გამოსხივების თეორიის შექმნას
არაწონასწორულ პლაზმაში. ბოლო წლებში აღმოჩნდა, რომ პლაზმური ეფექტები

მნიშვნელოვან როლს თამაშობს გამტარებსა და ნახევარგამტარებში. ამიტომ შეიქმნა და

ეხლაც ვითარდება კვანტური გადაგვარებული გაზების ფიზიკა. 
 

IV. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetisა da grantebis gareSe  
Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 
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1     

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 
Sedegebi (qarTul enaze) 

 
 

IV. 2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 
1     
gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli 

da praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 
 

 

 

 

I. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 
wlisaTvis dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi 

proeqtebi  (exeba samecniero-kvleviT institutebs) 
 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli 
proeqtis 

Semsruleblebi 

1 
 

   

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 
Sedegebi (qarTul enaze) 

I.2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli 
proeqtis 

Semsruleblebi 

III-1-
2.  
 
 

lazeruli impulsebis 
mier struqturebis 
generacia kompleqsur  
plazmaSi da optikur 
garemoSi. (gagrZeleba) 
 
fizika, plazmis fizika 

vaJa bereJiani vaJa bereJiani 
nodar cincaZe 
nana SaTaSvili 
qeTevan sigua 

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli 
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da praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze)

1 
 
 
 
 

ჩაწერილია განტოლებათა ჩაკეტილი სისტემა გადაგვარებული ე-პ პლაზმის 

დინამიკისათვის, რომელიც მსგავსია რელატივისტური პლაზმის აღმწერი განტოლებათა 

სისტემისა. აღსანიშნავია, რომ ასეთი სიტუაცია გვხდება ძალიან მკვრივ ასტროფიზიკური 

გარემოებებში (თეთრი ჯუჯები, მაგნეტარები და ა.შ.). ნაპოვნია სოლიტონური ამონახსნები 

სრულიად გადაგვარებული ელექტრონ-პოზიტრონული ასტროფიზიკური პლაზმისათვვის. 

ნაშრომის შედეგების გამოყენებით შესაძლებელია გავიგოთ კომპაქტური ასტროფიზიკური 

ობიექტებიდან მოსული რენტგენის გამოსხივების იმპულსების დინამიკა; ასევე აიხსნას 

მძლავრი ლაზერული იმპულსების მკვრივ გადაგვარებულ პლაზმებთან არაწრფივი 

ურთიერთქმედების დინამიკა, რაც მომავლის მძლავრი ლაზერი-მყარი სიმკვრივის პლაზმის 

ექსპერიმენტებისთვისაა დამახასიათებელი. 

gamoqveynda statia: 

V.I. Berezhiani, N.L.  Shatashvili, N.L. Tsintsadze. Electromagnetic  Solitons  in Degenerate Relativistic 

Electron‐Positron Plasma. Phys. Scr. 90, 068005 (2015). 

2 relativisturi hidrodinamikisa da maqsvelis gantolebebiT Seswavlilia 

mdgari maRal-sixSiruli eleqtromagnituri (em) solitonebi sruliald 

gadagvarebul zemkvriv eleqtronul plazmaSi. napovnia mdgradi solitonuri 

amonaxsnebi rogorc relativistur aseve ararelativistr gadagvarebul 

plazmebSi. 

gamoqveynda statia: 

G. Mikabeidze, V.I.  Berezhiani. Standing  electromagnetic  solitons  in  degenerate  relativistic  plasmas.

Physics Letters A, 379(42), 2730‐2734 (2015). 

3 pulsarebis maRalenergetikuli gamosxivebis saSualebiT SeviswavleT 
veiq-fildis [wake fields] generaciis amocana. simartivisaTvis ganvixileT 1-
ganzomilebiani modeli eileris gantolebaze, uwyvetobis gantolebasa 
da puasonis gantolebaze dayrdnobiT 2-komponentian plazmaSi. 
gantolebaTa gawrfivebiT SevafaseT potencialTa sxvaoba Seqmnili veiq-
fildis mier; Catarda struqturis Tvisebebis analizi.   
gagzavnilia statia gamosaqveyneblad: 

V.I. Berezhiani, Z. Osmanov and M. Belic. Wakefield generation by the radiation beams of millisecond 

pulsar. Scienctific Report (Nature) (submitted in 2015). 

 

I. 3. saxelmwifo grantiT (rusTavelis fondi) dafinansebული  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasaxe-

leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-

 
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 
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bis miTiTebiT 

1     

dasrulebuli proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 
(qarTul enaze) 

 

I. 4. 

# 

proeqtis dasaxe-
leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

1     

gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

 

 

II. 2. publikaciebi: 
ბ) ucxoeTSi 

statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis nomeri

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 V.I.  Berezhiani, 

N.L.  Shatashvili, 

N.L. Tsintsadze  

Electromagnetic 
Solitons in 
Degenerate 
Relativistic 
Electron-Positron 
Plasma.  
Phys. Scr. 

Physica Scripta. 90 
068005 (2015) 

 
 

SvedeTi 5 გვერდი 

Aაnotaciა 

The existence of soliton-like electromagnetic (EM) distributions in a fully degenerate electron–
positron plasma is studied applying relativistic hydrodynamic and Maxwell equations. For a
circularly polarized wave it is found that the soliton solutions exist both in relativistic as well as
nonrelativistic degenerate plasmas. Plasma density in the region of soliton pulse localization is
reduced considerably. The possibility of plasma cavitation is also shown. 
შესწავლილია სოლიტონის მაგვარი ელექტრომაგნიტური (ემ) განაწილებების არსებობის 

ამოცანა სრულიად გადაგვარებულ ელექტრონ-პოზიტრონულ პლაზმაში რელატივისტური 

ჰიდროდინამიკისა და მაქსველის განტოლებების გამოყენებით. ცირკულარულად 

პოლარიზებული ტალღისათვის ნაპოვნია, რომ სოლიტონური ამონახსნები არსებობენ როგორც 

რელატივისტურ, ასევე არარელატივისტურ გადაგვარებულ პლაზმებში. სოლიტონის 

იმპულსის ლოკალიზაციის არეში პლაზმის სიმკვრივე მნიშვნელოვნად იკლებს. ასევე 

ნაჩვენებია პლაზმის კავიტაციის შესაძლებლობა. 
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2 G. Mikabeidze, V.I. 

Berezhiani.  

Standing 
electromagnetic 
solitons in 
degenerate 
relativistic 
plasmas.  
Phys. Letters 

Physics Letters 
A, 379(42), 2730-

2734 (2015). 

ELSEVIER 5 

Aაnotaciა 

The existence of  standing high  frequency electromagnetic  (EM)  solitons  in a  fully degenerate overdense 

electron plasma  is studied applying relativistic hydrodynamics and Maxwell equations. The stable soliton 

solutions are found in both relativistic and nonrelativistic degenerate plasmas. 

ჰიდროდინამიკისა და მაქსველის განტოლებების გამოყენებით შესწავლილია მდგარი მაღალი 

სიხშირის ელექტრომაგნიტური (ემ) სოლიტონები სრულად გადაგვარებულ ზე-მკვრივ 

ელექტრონულ პლაზმაში. ნაპოვნია მდგრადი სოლიტონური ამონახსნები როგორც 

რელატივისტურ, ასევე არარელატივისტურ გადაგვარებულ პლაზმებში. 

 

3 V.I.  Berezhiani,  Z. 

Osmanov  and  M. 

Belic.  

Wakefield 
generation by the 
radiation beams 
of millisecond 
pulsar. 
Scienctific Report 
(Nature), 

Scienctific 
Report (Nature), 

(submitted in 
2015) 

didi 
britaneTi 

 

აnotaciა 

We study the generation of wake fields (WFs) by means of the high energy emission of pulsars. We 
examine a relatively simplified one dimensional model, considering the Euler equation, the 
continuity equation and the Poisson's equation in a two-component plasma. By
linearizing the set of equations we estimate the potential difference created by the WFs and analyze 
the properties of this structure. 
 

 

III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

b) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

ზაზა ოსმანოვი 

ვაჟა ბერეჟიანი 

Wakefield generation 
by radiation beams of  

millisecond pulsars 

The Modern Physics of Compact 
Stars and Relativistic Gravity 

2015; Yerevan, Armenia, 
September 30-October 3, 2015  

Moxsenebის anotacია 
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We study the generation of wake fields (WFs) by means of the high energy 
emission of pulsars. We have found that:  

 for the Crab-like pulsars potential difference corresponds to 
0.4keV and for the millisecond newly born pulsars, 0.2MeV;  

 For magnetars the wakefield potential difference leads to energy 
of the order of 100eV;  

The wakefield can be detectable due to a specific morphological structure.
 

IV. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetisა da grantebis gareSe  
Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 
1     

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 
Sedegebi (qarTul enaze) 

 
 

IV. 2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 
1     
gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli 

da praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 
 

 

 

 

I. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 
wlisaTvis dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi 

proeqtebi  (exeba samecniero-kvleviT institutebs) 
 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli 
proeqtis 

Semsruleblebi 

1 
 

   



 71

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 
Sedegebi (qarTul enaze) 

I.2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli 
proeqtis 

Semsruleblebi 

III-1-
3.  
 
 

mowesrigebuli 
struqturebisa da did-
masStabiani siCqarisa 
da magnituri velebis 
generireba plazmaSi 
(gagrZeleba) 

ნანა შათაშვილი  
 

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli 
da praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

III-1-

3.1 

დინების დინამიკა და 

გრიგალური მოვლენები 

მრავალკომპონენტიან 

გადაგვარებულ პლაზმაში 
 

ფიზიკა - პლაზმური 

ასტროფიზიკა 

ნანა შათაშვილი 

ნ. შათაშვილი 

ვ. ბერეჟიანი, 

ქ. სიგუა 

ა. ბარნაველი (თსუ-ს 

სტუდენტი) 
 

1 

გამოკვლეულია ახალი კლასის ორმაგი ბელტრამი-ბერნულის წონასწორობა რომელიც 

ნარჩუნდება ელექტრონების გადაგვარების წნევით. ნაჩვენებია, რომ ელექტრონების 

გადაგვარების გამო შესაძლებელია არა-ტრივიალური ბელტრამი-ბერნულის წონასწორობის 

არსებობა თვით ნულოვანი პლაზმური ტემპერატურის შემთხვევაშიც. ეს მდგომარეობები 

შესწავლილია კონცეპტუალურად, რათა ნაჩვენებ იქნას ახალი ენერგიის ტრანსფორმაციის 

გზების არსებობა, მაგალითად, გადაგვარების ენერგიის გარდაქმნისა დინების კინეტიკურ 

ენერგიაში. ასეთი მდგომარეობები შესაძლებელია შეესაბამებოდნენ ისეთი კომპაქტური 

ობიექტების პირობებს, როგორებიცაა თეთრი ჯუჯები, ნეიტრონული ვარსკვლავები და ა.შ. 

გამოქვეყნდა სტატია: 

V.I.  Berezhiani,  N.L.  Shatashvili,  S.M.  Mahajan.  Beltrami‐Bernoulli  Equilibria  in  Plasmas  with 

Degenerate Electrons. Phys. Plasmas 22, 022902 (2015); doi: 10.1063/1.4913356.  

2 

ნაპოვნია მრავალმასშტაბიანი წონასწორული სტრუქტურების არსებობის შესაძლებლობა

მკვრივ გადაგვარებულ პლაზმებში, რომლებიც ხშირად დაიმზირება ასტროფიზიკურ

პირობებში. კვლევით დადასტურდა გარანტირებული მასშტაბების განცალების მოვლენა

ასეთ სისტემებში, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ხელსაყრელი პირობების

დაკმაყოფილდების შემთხვევაში შესრულდება  ენერგიის გარდაქმნის პირობები

სხვადასხვა ასტროფიზიკური პროცესებისათვის. ანალიზმა ე-პ-ი პლაზმისათვის მოძრავი

კლასიკური იონების მცირე მინარევითა და გადაგვარებული ე-პ სითხეებისათვის
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გამოავლინა მნიშვნელოვანი თვისება ასეთი სისტემისა ფიზიკური, დინამიური დიდი

მასშტაბის არსებობის მიმართ (ოთხმაგი ბელტრამის განტოლების ამონახსნი), რაც

გამოწვეულია მოძრავი იონური მინარევით; იონების მოძრაობის უგულებელყოფისას

გადაგვარებით გამოწვეული ინერციის ეფექტს მივყავართ მეორე დიდ-მასტაბთან

(სამმაგი ბელტრამის განტოლების ამონახსნი). მიღებული შედეგები ხნის დიდ-

მასშტაბიანი სტრუქტურების არსებობას ასტროფიზიკურ ობიექტებში გადაგავარებული

პლაზმებით. ბელტრამი-ბერნულის მდგომარებების მრავალფეროვნება გამოწვეული

ელექტრონებისა და პოზიტრონების გადაგვარებით, ასევე იონების მცირე მინარევით

დაგვეხმარება უკეთესად გამოვიკვლიოთ კომპაქტური ასტროფიზიკური ობიექტები. მაგ. 

შედეგები მიგვითითებს იმ ფაქტისაკენ, რომ როდესაც ვარსკვლავი იკუმშება მისი გარე

შრე ინარჩუნებს მრავალ-მასშტაბურ თვისობრიობას თუმცაღა ამ სტრუქტურებში

სიმკვრივე უკვე ხასიათდება გადაგვარების წნევით. 

მიღებულია სტატია გამოსაქვეყნებლად: 

N.L. Shatashvili, S.M. Mahajan and V.I. Berezhiani. Mechanisms for Multi-Scale Structures in Dense 

Degenerate Astrophysical Plasmas.Astrophys. Space Sci. (submitted in 2015, in press). DOI: 

10.1007/s10509-016-2663-x  arXiv:1512.05546 

3 

უახლესმა კვლევევმა აჩვენა, რომ მზის ატმოსფერო არის ძალიან დინამიური არე, რის

ერთერთი მახალიათებელიცაა ნივთიერების მძლავრი დინენებები. შესაძლებელია, რომ

ამ პლაზმურ დინებებს მნიშვნელოვანი წვლილი შეჯქონდეთ ვარკვლავთა ატმოსფეროს

სტრუქტურების ფორმირებასა და გათბობაში (ჩვენი კვლევევბი 1999-2007 წლებში). 

კვლევაში განვიხილეთ ვარსკვლავთა ატმოსფეროში დიინამოსა და ტრანზიენტული

დინებების განზოგადოებული მოდელი (მაჰაჯანი, შათაშვილი, ნიკოლსკაია, იოშიდა

2001-2006). გამოვიკვლიეთ ამ დინებების წარმოქმნის შესაძლო მექანიზმები და

კომპიუტერული მოდელირების საშუალებით მინიმალური წონასწორული

მოდელისათვის შევამოწმეთ ჩვენი თეორიის სისწორე. თეორია მივუყენეთ კომპაქტური

ობიექტების ატმოსფეროს კონკრეტულ შემთხვევებს. შედეგებიდან აღსანიშნავია

შემდეგი: ნაპოვნია ხელსაყრელი პარამეტრები დინების ფორმირებისა და აჩქარებისთვის

თეთრი ჯუჯის გარე შრეში/ატმოსფეროში; რაც ნაკლებ მკვრივია შრე, დინება უფრო

ჩქარია; ნაჩვენებია, რომ შესაძლებელია ზე-ალფენის დინების გენერირება თეთრი

ჯუჯის გარე შრეში. დაგეგმილია დიდ-მასშტაბიანი მაგნიტური და სიჩქარის ველების

პოვნა განზოგადებული, დროზე დამოკიდებული განტოლებების შესწავლითა და

ამოხსნით. აქ განხილული კვლევის შედეგად მიღებული დინება და მაგნიტური ველი

იქნება დინამოსა და შებრუნებული დინამოს განზოგადებული ამოცანისთვის ფონური

მდგომარეობა. 

პრაქტიკულად დასრულებულია სტატიის გაფორმება გამოსაქვეყნებლად: 

A.A.  Barnaveli,  N.L.  Shatashvili.    Magneto-fluid Couplings in the White Dwarfs Atmospheres.

Astrophys. Space Sci. (in preparation). 

III-1- დისკი-ჯეტის ნანა შათაშვილი ნ. შათაშვილი, 
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3.2 უნივერსალური მოდელი 

 

ფიზიკა - პლაზმური 

ასტროფიზიკა 

ა. თევზაძე (თსუ) 

 
 
 
 

 

განხილულია დისკი-ჯეტის უნივერსალური მოდელის (Shatashvili & Yoshida, 2012) კერძო 

ამონახსნები პროტოვარსკვლავური აკრეციული დისკებისა და ჯეტების დინამიკის 

აღსაწერად.  გამოყენებულია დისკის ტურბულენტობის ანომალური სიბლანტის ალფა

მოდელი, რომლის საშუალებითაც აგებულია სიბლანტის დაძაბულობის ტენზორის 

კომპონენტები ცილინდრულ კოორდინატებში. მიღებული სისტემა წონასწორული 

მდგომარეობებისათვის ამოხსნილია განზოგადოებული ბელტრამის დინების მოდელის

ფარგლებში ანალიზურად. დაკვირვებებმა აჩვენა, რომ ახალგაზრდა ვარსკვლავური 

ობიექტების ჯეტების მთელ რიგ დაკვირვებებში იონიზაციის ხარისხი დაბალია იმისათვის, 

რომ მაგნიტურმა ველმა ითამაშოს მნიშნელოვანი წვლილი. შესაბამისად, ჩვენი მოდელი 

კარგად აღწერს ასეთი ჯეტების ფორმირების დინამიკას - ამ ობიექტებში ჯეტის 

ფორმირება/აჩქარების ჰიდროდინამიკური მოდელი უფრო ადეკვატურია, რაც 

შესაბამისობაშია მიღებული დისკი-ჯეტის განზოგადოებული ბელტრამის დინების 

ამონახსნის თვისებებთან.  
დასრულდა სტატიის გაფორმება გამოსაქვეყნებლად და იგი გაიგზავნება უახლოეს დღეებში:

N. L. Shatashvili, A. G.Tevzadze, Z. Yoshida, Hydrodynamic Jet Formation Model for Protostellar 
Accretion Disks. Monthly Not. Roy. Ast. Soc. (to be submitted in 2015).

 

I. 3. saxelmwifo grantiT (rusTavelis fondi) dafinansebული  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasaxe-

leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

 
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1     

dasrulebuli proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 
(qarTul enaze) 

 

I. 4. 

# 

proeqtis dasaxe-
leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

1     

gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 
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II. 2. publikaciebi: 
ბ) ucxoeTSi 

statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis nomeri

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 V.I. Berezhiani, 

N.L. Shatashvili, 

S.M. Mahajan.  

 

Beltrami‐Bernoulli 

Equilibria in 

Plasmas with 

Degenerate 

Electrons.  

Phys. Plasmas   

Physics of Plasma.s  
22, 022902 (2015); 
doi: 
10.1063/1.4913356. 

აშშ 6 გვერდი 

Aაnotaciა 

A new class of Double Beltrami–Bernoulli equilibria, sustained by electron degeneracy pressure, is
investigated. It is shown that due to electron degeneracy, a nontrivial Beltrami–Bernoulli
equilibrium state is possible even for a zero temperature plasma. These states are, conceptually,
studied to show the existence of new energy transformation pathways converting, for instance, the
degeneracy energy into fluid kinetic energy. Such states may be of relevance to compact
astrophysical objects like white dwarfs, neutron stars, etc.  

 

შესწავლილია ახალი კლასის ორმაგი ბელტრამი-ბერნულის წონასწორობები, რომლებიც 

ნარჩუნდება ელექტრონების გადაგვარების წნევით. ნაჩვენებია, რომ ელექტრონების 

გადაგვარების გამო შესაძლებელია არატრივიალური ბელტრამი-ბერნულის წონასწორული 

მდგომარეობაც თვით ნულოვანი ტემპერატურის პლაზმაშიც.  ეს მდგომარეობები შეისწავლება 

კონცეპტუალურად, რათა ნაჩვენებ იქნას ენერგიის გარდაქმნის ახალი გზები, როდესაც, 

მაგალითად, გადაგვარების ენერგია გადადის სითხის კინეტიკურ ენერგიაში. ასეთი 

მდგომარეობები უნდა მიესადაგებოდენ კომპაქტურ ასტროფიზიკურ ობიექტებს თეთრ 

ჯუჯებში, ნეიტრონულ ვარსკლავებში და ა.შ. 

 

2 N.L. Shatashvili, 

S.M. Mahajan, V.I. 

Berezhiani,.  

 

Mechanisms for 

Multi‐Scale 

Structures in Dense 

Degenerate 

Astrophysical 

Plasmas. 

Astrophys. Space 

Sci. 

Astrophysics and 
Space Science 
(submitted in 2015, 
in press). 
DOI: 
10.1007/s10509-016-
2663-x 
arXiv:1512.05546  

International 
Journal; 
Springer 

12 გვერდი 
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Aაnotaciა 

Two distinct routes lead to the creation of multi-scale equilibrium structures in dense degenerate 
plasmas, often met in astrophysical conditions. By analyzing an e-p-i plasma consisting of 
degenerate electrons and positrons with a small contamination of mobile classical ions, we show 
the creation of a new macro scale Lmacro (controlled by ion concentration). The temperature and 
degeneracy enhancement effective inertia of bulk e-p components also makes the effective skin 
depths larger (much larger) than the standard skin depth. The emergence of these intermediate and
macro scales lends immense richness to the process of structure formation, and vastly increases the 
channels for energy transformations. The possible role played by this mechanism in explaining the 
existence of large-scale structures in astrophysical objects with degenerate plasmas, is examined. 
 

ორ კონკრეტულ გზას მივყევართ მრავალ-მასშტაბური წონასწორული სტრუქტურების 

ფორმირებასთან მკვრივ გადაგვარებულ პლაზმებში, რომლებიც ხშირად გვხდება 

ასტროფიზიკურ პირობებში. ე-პ-ი პლაზმის (რომელიც შეიცავს გადაგვარებულ ელექტრონებსა 

და პოზიტრონებს მოძრავი კლასიკური იონების მცირე მინარევით) ანალიზის შედეგად 

ვაჩვენეთ ახალი მაკრო მასშტაბის Lmacro ფორმირება (ეს უკანასკნელი კონტროლდება იონების 

კონცენტრაციით).  ძირითადი ე-პ კომპონენტების ეფექტური ინერციის (გაზრდილი 

ტემპერატურით და გადაგვარებით) გამო იზრდება ეფექტური სკინ-სიგრძეები (ძალიან 

იზრდება) სტანდარტულ სკინ-სიგრძესთან შედარებით. ამ შუალედური და მაკრო მასშტაბების 

აღმოცენება მნიშვნელოვნად ამდიდრებს სტრუქტურების ფორმირების პროცესს, და 

აფართოებს ენერგიის გარდაქმნის არხებს. შესწავლილია ამ მექანიზმით გამოწვეული დიდ-

მასშტაბიანი სტრუქტურების არსებობის შესაძლებლობა ასტროფიზიკურ ობიექტებში 

გადაგვარებული პლაზმებით. 

 

III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

nana SaTaSvili 
 

ბელტრამი-ბერნულის 
წონასწორობები 
ასტროფიზიკურ პლაზმაში
გადაგვარებული  
ელექტრონებით 

2 – 6 Tebervali, 2015 
Tsu, Tbilisi 

http://conference.ens‐

2015.tsu.ge/statements/prog_ph

ysics.pdf 

moxsenebis anotacia 

ჩვენ შევისწავლეთ ორმაგი ბელტრამის წონასწორული მდგომარეობების არსებობის

შესაძლებლობა პლაზმაში გადაგვარებული ელექტრონებით (ასეთი პლაზმა ხშირად გვხდება

ასტროფიზიკურ პირობებში) - ნაპოვნია და გამოკვლეულია ახალი კლასის ორმაგი

ბელტრამი-ბერნულის (ბბ) წონასწორობები, რომლებიც ნარჩუნდება ელექტრონების
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გადაგვარების წნევით. რადგანაც კარგად შესწავლილი გადაუგვარებელი ბბ მდგომარეობები

გარანტირებულად იწვევენ მასშტაბთა განცალების მოვლენას, რაც, შესაბამის პირობებში, 

ენერგიის გარდაქმნის გზების საწინდარია სხვადასხვა ასტროფიზიკური მოვლენებისათვის

(ამოფრქვევები, სწრაფი/ტრანზიენტული გარედინებებისა და ჯეტების ფორმირება, მაგნიტური

ველის გენერაცია, სტრუქტურების ფორმირება, გაცხელება და ა.შ.), ასეთი გზების შესწავლა

ადვილად განსახორციელებელია გადაგვარებული შემთხვევისთვისაც, როდესაც გადაგვარების

წნევა უზრუნველყოფს დამატებით ენერგიის წყაროს. განსაკუთრებით საინტერესოა

ვარსკლავის ბედის განსაზღვრა შეკუმშვისას და გაციებისას, თეთრ ჯუჯად გარდაქმნისას, 

რადგანაც ეს უკანასკნელი ითვლება ვარსკვლავთა ევოლუციის სასაზღვრო პირობად. 

ნაჩვენებია, რომ ელექტრონების გადაგვარების გამო, შესაძლებელია არა-ტრივიალური

ბელტრამი-ბერნულის წონასწორული მდგომარეობა თვით ნულოვანი პლაზმური

ტემპერატურისას. ეს მდგომარეობები შესწავლილია კონცეპტუალურად რათა გვეჩვენებინა

ენერგიის გარდაქმნის ახალი გზა, მაგალითად, როდესაც გადაგვარების ენერგია გარდაიქმნება

სითხის კინეტიკურ ენერგიაში. ასეთი მდგომარეობები შესაძლებელია იყვნენ რელევანტურნი

კომპაქტური ასტროფიზიკური ობიექტებისათვის, როგორებიცაა თეთრი ჯუჯები, 

ნეიტრონული ვარსკვლავები და ა.შ. 

 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

2. 
 

ალექსანდრე ბარნაველი, 
nana SaTaSvili 

 

პოსტერი 
 

Unified generalized model of 
Dynamo and transient flow 
generation in Stellar 
Atmospheres  

STEM Workshop on 

Nanotechnology and 

Environmental Sciences, 

Tbilisi, Georgia, Sep. 4-6, 2015 

4 – 6 სექტემბერი, 2015 
Tsu, Tbilisi 

http://sdsu‐

georgia.stem.2015.tsu.ge/en/   

moxsenebis anotacia 

The unified model of Generalized Dynamo and Reverse Dynamo model in stellar atmospheres 

based on Magneto-fluid coupling was studied when the effects of flows are included. It is found, 
that there is a catastrophe in the system – the fast flows are generated due to magneto-fluid coupling. 
The distance over which acceleration appears is determined by the strength of gravity and degeneracy 
parameter. Results include:  

1. Finding the appropriate physical parameter range for flow generation/acceleration;  
2. The possibility of the super-Alfvenic flow generation; 
3. The simultaneous possibility of flow acceleration and magnetic field amplification for specific 

parameters of the system;  
4. In specific cases initial background flow can be accelerated 10-30 times leading to the 

transient jet formation. 

5. The parameter range for Magnetic field amplification is indicated. 

 
შესწავლილია განზოგადოებული დინამოსა და შებრუნებული დინამოს გაერთიანებული მოდელი 
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ვარსკვლავთა ატმოსფეროებისათვის მაგნიტო-სითხურ ბმებზე დაყრდნობით, როდესაც 

გათვალისწინებულია დინებებთან დაკავშირებული ეფექტები. ნაჩვენებია, რომ სისტემაში 

დაიმზირება კატასტროფა - ფორმირდებიან სწრაფი დინებები მაგნიტო-სითხური ბმების გამო. 

მანძილი, რომელზეც აჩქარება იწყება, განისაზღვრება გრავიტაციისა და გადაგვარების 

პარამეტრების სიდიდით. შედეგები ასევე მოიცავენ: 

1. მოძებნილია დინების გენერირების/აჩქარებისათვის შესაბამისი ფიზიკური პარამეტრების 

დიაპაზონი; 

2. ზე-ალფენის დინების ფორმირების შესაძლებლობა; 

3. დინების აჩქარებისა და მაგნიტური ველის გაძლიერების ერთდროული შესაძლებლობა 

სისტემის კონკრეტული პარამეტრებისათვის; 

4. კონკრეტულ შემთხვევებში საწყისი დინება შეიძლება აჩქარდეს 10-30-ჯერ, რასაც 

მივყავართ ტრანზიენტული ჯეტების ფორმირებამდე; 

5. მითითებულია პარამეტრების დიაპაზონი მაგნიტური ველის გაძლიერებისათვის. 

 

IV. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetisა da grantebis gareSe  
Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 
1     

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 
Sedegebi (qarTul enaze) 

 
 

IV. 2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 
1     
gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli 

da praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 
 

 

 

I. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 
wlisaTvis dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi 

proeqtebi  (exeba samecniero-kvleviT institutebs) 
 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 

proeqtis xelmZRvaneli 
proeqtis 

Semsruleblebi 
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miTiTebiT 

1 
 

   

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 
Sedegebi (qarTul enaze) 

I.2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli 
proeqtis 

Semsruleblebi 

III-1- 
4 
 
 

kedelTan axlos 
ganapira areSi plazmis 
dinamika (gagrZeleba) 

 
fizika, plazmis fizika 

devi cxadkaia devi cxakaia 
daviT cxakaia 

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli 
da praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

1 

 

 

 

2 

განხილულია და ნაჩვენებია, რომ გამოსახულებები, რომლებიც მიიღება ბომის 

კრიტერიუმისათვის კინეტიკურ და ჰიდროდინამიკურ მიახლოვებებში იდენტურია. 

აქამდე ეს იდენტურობა დამტკიცებული არ იყო. 

 

2015 წლის განმავლობაში შეიქმნა ახალი კინეტიკურ მრავალგანზომილებიანი 

ციფრულ კოდები  (BIT2 და BIT3), ერთგანზომილებიანი კოდით (BIT1) ჩატარდა 

პლაზმის გარე შრის სიმულაციები და შემუშავდა შესაბამისი კინეტიკურ თეორია. 

BIT2 კოდი არის დასრულებული და წარმოადგენს ალბათ  მსოფლიოში ერთადერთ 

კოდს რომელსაც შეუძლია “fusion-relevant” პლაზმის გარე შრის აბსოლუტური 

სიზუსტით მოდელირება.  BIT1 სიმულაციებმა აჩვენა რომ რეალურ პირობებში 

პლაზმის საზღვარი განსხვავდება მის კლასიკურ მოდელისგან და ეს ცვლილებები 

აუცილებლადაა გასათვალისწინებელი პლაზმა -კამერის ურთიერთქმედების, 

პლაზმის შენაერთების წარმოშობის და კამერის ზედაპირის  ხანგრძლივობის 

გამოთვლებისას.    

 

I. 3. saxelmwifo grantiT (rusTavelis fondi) dafinansebული  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasaxe-

leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

 
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1     

dasrulebuli proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 
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(qarTul enaze)

 

II. 4. 

# 

proeqtis dasaxe-
leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

1     

gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

 

 

 

II. 2. publikaciebi: 
ბ) ucxoeTSi 

statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 D.D. 

Tskhakaya 

(sr.), and L. 

Kos.  

Stability of the magnetized 

plasma‐wall transition layer. 

 Phys. Plasmas 
 

Phys. Plasmas
22, 092117 
(2015). 

აშშ  

Aაnotaciა 

Under the condition  iD    ( D is the Debye length,  i is the ion gyro-radius and  is the 

smallest relevant collision length) and at the presence of the obliquity of the magnetic field to the wall, 
the magnetized plasma-wall transition (MPWT) layer can be split into the following sub-layers: the 
Debye sheath (DS), the magnetic pre-sheath (MPS) and the collisional pre-sheath (CPS). Thanks to the 
above-mentioned condition one can investigate these sublayers independently from each other. In this 
paper the kinetic theory of the stability of the MPS and the CPS is presented (for the DS a small 
parameter, relevant for the development of the linear theory, is not found). The ion gas is assumed to 
move with the constant velocity. The presence of such a ion beam has required to modify the form of 
the Bohm-Chodura criterion and the behavior of the electric potential in the CPS. It is found that the 
instability rate is proportional of the square root of tine.     
 

2  L. Kos, 
D.D. 

Tskhakay
a (sr.) and 

Unified Bohm criterion. 

Phys. Plasmas 

Phys. Plasmas
22, 093503 
(2015). 
 

აშშ  
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N. Jelic  

Aაnotaciა 

About during last century the conditions for the formation of the monotonic potential  shape in the 
sheath, appearing at the plasma boundaries like walls, have been  investigated in fluid and kinetic 
approximations separately from each other. Although either of these two approaches yields a 
formulation commonly known as the famous Bohm criterion, the respective results involve essentially 
different physical quantities describing the ion gas behavior. In the fluid approach such a quantity is
clearly identified as the ion directional velocity. In the kinetic approach the ions behavior is 
formulated via a quantity (the squared inverse velocity averaged by the ion distribution function) 
without clear physical significance, which is, moreover, useless from the practical point of view. In 
this paper we overcome these difficulties via deriving a condition  called here “ unified Bohm 
criterion”, which unifies an advanced fluid model with an upgrade explicit kinetic formula in a new 
form of the Bohm criterion (BC). 
3 D.D. 

Tskhakaya 
(sr.), L. Kos 

and D. 
Tskhakaya 

(jr.) 

Stability of the Tonks‐Langmuir 

discharge pre‐sheath. 

Phys. Plasmas 
 

 Phys. Plasmas
(submitted). 

აშშ  

Aაnotaciა 

The article formulates the stability problem of the plasma sheath in the Tonks-Langmuir discharge. 
Using the kinetic description of the ion gas, i.e. the stability of the potential shape in the quasi-neutral 
pre-sheath regarding the high and low frequency perturbations are investigated. The electrons are 
assumed to be Maxwell-Boltzmann distributed. Regarding high-frequency perturbations the pre-sheath 
is shown to be stable. The stability problem regarding low-frequency perturbations can be reduced to 
analysis of the ”diffusion like” equation, which results in the instability of the potential distribution in 
the pre-sheath 

4 D. 
Tskhakaya, 

M. Groth 
and JET 
EFDA 

contributors 

Modelling of tungsten re‐

deposition coefficient. 

J. of Nucl. Mater. 

J. of Nucl. 
Mater., 463, 
624-628 (2015), 
http://dx.doi.org/
10.1016/j.jnucm
at.2014.10.086

  

Aაnotaciა 

We study tungsten prompt re-deposition processes at the divertor plates via kinetic modelling of the 
JET SOL for different divertor plasma parameters. Our simulations demonstrate that the electric field 
and not the Lorentz Force is the major contributor to the prompt re-deposition process. The fraction of 
tungsten ions escaping from the divertor plasma is defined by the number of tungsten atoms ionized 
outside the magnetic sheath and does not exceed 3% of the ions sputtered from the divertor surface. 
We derived the corresponding fit function for estimation of the re-deposition coefficient 
5 Shuyu Dai, Shengguang 

Liu, Lun Zhang, 
Jizhong Sun, A. 
Kirschner, G. 
kawamura, D. 

Modelling of 
surface 
evolution of 
rough surface on 
divertor   target 

J. of Nucl. Mater. 
463, 624-628 (2015), 
http://dx.doi.org/10.10
16/j.jnucmat.2014.10.
086
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Tskhakaya, Rui  Ding, 
Guangnan Luo, Dezhen 
Wan 

of EAST. 
J. of Nucl. Mater. 

Aაnotaciა 

We study tungsten prompt re-deposition processes at the divertor plates via kinetic modelling of the 
JET SOL for different divertor plasma parameters. Our simulations demonstrate that the electric field 
and not the Lorentz Force is the major contributor to the prompt re-deposition process. The fraction of 
tungsten ions escaping from the divertor plasma is defined by the number of tungsten atoms ionized 
outside the magnetic sheath and does not exceed 3% of the ions sputtered from the divertor surface. 
We derived the corresponding fit function for estimation of the re-deposition coefficient. 
6 I. Duran, K. Ješko, V. 

Fuchs, M. Groth, C. 
Guillemaut, J.P. Gunn, 
J. Horacek, R.A. Pitts, 
D. Tskhakaya,  
    the JET-EFDA 
Contributors,  
      

Assessment of 
the effect of 
parallel 
temperature 
gradients in the 
JET SOL on  
    Te measured by 

divertor target 

Langmuir probes, 

J. of Nucl. Mater. 

J. of Nucl. Mater.
463, 432-435 (2015),  
http://dx.doi.org/10.10
16/j.jnucmat.2015.01.
051 

  

Aაnotaciა 

Higher than expected electron temperatures (Te) are often measured by divertor Langmuir probes (LP) 
in high recycling and detached regimes in JET and other tokamaks. As a possible mechanism to 
explain this discrepancy, we investigate the effect of penetration of fast, almost collisionless electrons 
connecting the hot upstream scrape-off layer (SOL) region to the divertor targets in JET. We simulate 
the electron velocity distribution function (EVDF) near the divertor targets using a simple 1D kinetic 
model using parallel SOL profiles from EDGE2D-EIRENE simulations. The resulting EVDF is used 
to construct synthetic LP current–voltage (IV) characteristics and evaluation of Te is performed in the 
same way as for experimental data. Results indicate that the process does not explain the anomalously 
high Te values estimated from the target probe measurements if the EDGE2D-EIRENE simulated 
parallel profiles are a good representation of reality.

 

III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

b) ucxoeTSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

D. Tskhakaya PIC modelling of the plasma 
sheath  

     

Invited talk:EUROfusion Joint 

Working Session of    

WPJET1/WPJET2/WPMST1/WPPF

C, 05.02.2015, Tervaniemi, 

Finland 

moxsenebis anotacia 
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New results for realistic fusion relevant plasma sheath are reported. It is demonstrated that the 
properties of such sheath strongly differ from the classical sheath model. 

 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

2. 
 

D. Tskhakaya 
 

Sheath properties in recycling 
plasma, 

 

 

    Invited talk:21st ITPA 
meeting on SOL/divertor 
physics, 11.06.2015, PPPL, 
Princeton, USA.   

moxsenebis anotacia 

New properties of the plasma sheath in front of high-recycling divertor plates are formulated.
 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

3. 
 

R. Ding, P. C. Stangeby, D. L. 
Rudakov, J. D. Elder, D. 
Tskhakaya, W. R. Wampler, 
A. G. McLean,     H. Y. Guo, 
V. S. Chan and P. B. Snyder 

ERO Modelling of Gross and 
Net erosion of High-Z 
Materials in  DIII-D DIMES 
Experiments,  

, 
     

 

Invited talk:21st ITPA meeting 
on SOL/divertor physics, 
11.06.2015, PPPL, Princeton, 
USA. 
 
 

moxsenebis anotacia 

ERO simulation results of the impurity transport in front of the DIII-D tokamak are presented. It is 
demonstrated that the results depend strongly on the sheath model implemented in ERO code. 

 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

4. 
 

A. Kirschner, D. Tskhakaya, 
G. Kawamura, D. Borodin, S. 
Brezinsek, R. Ding, Ch. 
Linsmeier, and   J. Romazanov 

Modelling of impurity transport 
and plasma–wall interaction in 
fusion devices with the  ERO 
code: basics of the code and 
examples of application 

   Oral talk: PET 15 workshop, 
11.09.2015, Nara, Japan. 
     Accepted for publication at 
Contrib. Plasma Phys. 
 

moxsenebis anotacia 

The 3D ERO code, which simulates plasma–wall interaction and impurity transport in fusion devices 
is described. As application, prompt deposition of eroded tungsten has been simulated. Dedicated PIC 
simulations have been performed to calculate the characteristics of the sheath in front of plasma–
exposed surfaces to use as input for these ERO simulations. Prompt deposition of tungsten reaches 
100% at the highest electron temperature and density. In comparison to more simplified assumptions 
for the sheath the amount of prompt deposition is in general smaller if the PIC–calculated sheath is 
used. Due to friction with the background plasma the impact energy of deposited tungsten can be 
significantly larger than the energy gained in the sheath potential. 
ERO code. 
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# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

5. 
 

D. Tskhakaya Kinetic modelling of the 
detached divertor plasma 

Poster: PET 15 workshop, 
11.09.2015, Nara, Japan. 
   Submitted for publication to 
Contrib. Plasma Phys.

moxsenebis anotacia 

Implementation of self-consistent model of plasma recombination into the BIT1 PIC code and the
simulation of detached SOL plasma are described. Our simulations indicate that in a strongly 
recombining plasma edge the sheath properties do not change qualitatively. The most affected 
parameter is the sheath heat transmission coefficient, which can increase by order of magnitude. 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

6. 
 

D. Tskhakaya Pre-sheath modelling Invited talk: EUROfusion Joint 
Annual Meeting of WPJET2 and 
WPPFC, 25.11.2015, JET 
Culham, UK. 

moxsenebis anotacia 

New results of realistic plasma edge in modelling in front of divertor plates is summarized. It is shown 
that the most sensitive parameter is the normalized power load to the divertor plates, which might 
exceed the classical values by factor 6. This can have important consequences for Plasma-surface 
interaction processes and lifetime of the divertor plates.

 

IV. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetisა da grantebis gareSe  
Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 
1     

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 
Sedegebi (qarTul enaze) 

 
 

IV. 2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 



 84
1     
gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli 

da praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 
 

 

 

 

I. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 
wlisaTvis dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi 

proeqtebi  (exeba samecniero-kvleviT institutebs) 
 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli 
proeqtis 

Semsruleblebi 

1 
 

   

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 
Sedegebi (qarTul enaze) 

I. 2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

III-1 

5 
 
 

ლაზერული თერმობირთვული 

სამიზნის ცენტრის ანთების 

პროცესი 

თერმობირთვული რეაქციის 

შედეგად წარმოქმნილი 

ბირთვების დინამიკის 

გათვალისწინებით (გაგრძელება)

 
fizika, plazmis fizika 

დავით გარუჩავა დავით გარუჩავა 

ქეთევან სიგუა 
 

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli 
da praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

 

საანგარიშო პერიოდში გრძელდებოდა და შესწავლილი იქნა ულტრამოკლე და

ექსტრემალურად ინტენსიური ლაზერული იმპულსებით მართული, რელატივისტურ

სიჩქარეებამდე (0,4-0,7c) აჩქარებული, ზემკვრივი (1025 - 1027 სმ-3)  წყალბადის, 

დეიტერიუმის, თრითიუმის, ჰელიუმ 3-ისა და სხვა პლაზმური გუნდების მიღება

რადიაციის რეაქციის და პლაზმის გახურების ეფექტების გათვალისწინებით. 
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 I.3. saxelmwifo grantiT (rusTavelis fondi) 

dafinansebული  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasaxe-

leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

 
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1     

dasrulebuli proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 
(qarTul enaze) 

   I.4. 

# 

proeqtis dasaxe-
leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 

  
 

 
 

N 
 

gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

 

 

 
II. 2. publikaciebi: 

ბ) ucxoeTSi 

 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

     

anotaciebi qarTul enaze 

 

 

 

 
III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 
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# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

   

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

 
 
 

IV. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetisა da grantebis gareSe  
Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 
1     

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 
Sedegebi (qarTul enaze) 

 
 

IV. 2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 
1     
gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli 

da praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 
 

 

 

 

I. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 
wlisaTvis dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi 

proeqtebi  (exeba samecniero-kvleviT institutebs) 
 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli 
proeqtis 

Semsruleblebi 

1 
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dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 
Sedegebi (qarTul enaze) 

       I.2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli 
proeqtis 

Semsruleblebi 

III-1 

6 
 
 

პლაზმის მოდელირება 

და რიცხვითი მეთოდების 

განვითარება. 

(გაგრძელება) 
 

ფიზიკა, პლაზმის ფიზიკა 

სოლომონ მიქელაძე  solomon miqelaძe 
qeTevan sigua 

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli 
da praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

1 
 
 
 
 

საანგარიში პერიოდში გრძელდებოდა სხვადასხვა პლაზმური და ფიზიკური ქიმიის 

ზოგიერთი ამოცანების მათემატიკური მოდელირება. კერძოდ, ექსპერიმენტული 

მონაცემების დამუშავება მონტე-კარლოს მეთოდით, რომელიც მდგომარეობს შემდეგში:         

პროცესის აღმწერ მათემატიკური მოდელში  შემავალი  განსაზაზღვრავი პარამეტრების   

მნიშვნელობები თამაშდება შემთხვევითი რიცხვების საშუალებით, დასაშვებ საზღვრებში. 

მათ შორის შეირჩევა მხოლოდ ის ნაკრები, რომელიც გვაძლევს საშუალოკვადრატული 

გადახრის მინიმალურ მნიშვნელობას. პარამეტრების ძიების პროცესი არის იტერაციული.  

აღწერილი ალგორითმი მეორდება თვითოეულ იტერაციაში ისე, რომ ხდება საზღვრების 

შევიწროვება და წაჩოჩება.ამ მეთოდის მიხედვით დამუშავდა რამდენიმე ექსპერიმენტი, 

რომელთა შედეგები გამოქვეყნდა  სამეცნიერო   შრომებში  (იხ. პუბლიკაციებში) 

 

I. 3. saxelmwifo grantiT (rusTavelis fondi) dafinansebული  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasaxe-

leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

 
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1     

dasrulebuli proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 
(qarTul enaze) 

 

I.4. 

# 
proeqtis dasaxe-
leba mecnierebis 

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 
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dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

1     

gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

 

 

II. 1. publikaciebi: 
ა) saqarTveloSi 

statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, Jurna-
lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba

1 

 

 

 
 

T.Butkhuzi, 
M.Kurtanidze,  
K.Sigua, M. 
Rukhadze 
  
 

Study of Structural Changes of 
Water Encapsulated in AOT 
Reverse Micelles By Spectroscopic 
Methods. 
Georgian Chemical J. 

Georgian 
Chemical J. 

15(1) (2015)

ISSN 
1512-0686 

 

 

5 

anotaciebi qarTul enaze 

ნატრიუმის ბის (2-ეთილჰექსილ) სულფოსუქცინატის შებრუნებული მიცელების 

მიკროსტრუქტურა შესწავლილია ინფრაწითელი, ულტრაიისფერი და ბირთვულ-მაგნიტური 

რეზონანსული სპექტროსკოპური მეთოდებით წყლის წვეთებში არაიონური დანამატების 

გალაქტოზას და ქლორალჰიდრატის თანაობისას. შედეგებმა აჩვენა,რომ თავისუფალი წყლის 

ფრაქცია ქაოტროპული ქლორალჰიდრატის თანაობისას 2-ჯერ აღემატება იგივე ტიპის წყლის 

ფრაქციას კოსმოტროპული გალაქტოზას დანამატის შემთხვევაში. გარდა ამისა, ქიმიურ 

წანაცვლების მნიშვნელობა უფრო მაღალია წყლის წვეთებში ქლორჰიდრატის დანამატის 

შტანისას, ვიდრე გალაქტოზას თანაობისას. ოპტიკური სინჯის ორთონიტროანილინის 

შებრუნებულ მიცელებთან   შეკავშირების კონსტანტის სიდიდე ქლორალჰიდრატის შემთხვევაში 

აღემატება მის მნიშვნელობას გალაქტოზის თანაობისას. 

 

2 

 

 

 

 
 

T.Butkhuzi,  
K.Sigua, M. 
Rukhadze 
  

 
 

Investigation of Influence of Some 
Ionic Additives On The Water 
Structure Confined In Brij-30 
Reverse Micelles By IR and NMR 
Spectroscopy 
Georgian Chemical J. 

Georgian 
Chemical J. 

15(1) (2015)

ISSN 
1512-0686 

4 

anotaciebi qarTul enaze 

არაიონური ზედაპირულად აქტიური ნივთიერების პოლიოქსიეთილენ (4) ლაურილის ეთერის 

საფუძველზე მომზადებული შებრუნებული მიცელების სტრუქტურა შესწავლილია 

ინფრაწითელი და პროტონულ-მაგნიტური რეზონანსული სპექროსკოპიის მეთოდებით. 

კოსმოტროპულ და ქაოტროპულ დანამატებად გამოყენებულია ნატრიუმის ფთორიდი და 

კალიუმის იოდიდი. ინფრაწითელი სპექტროსკოპული გამოკვლევებით დადგენილია, რომ 
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შებრუნებული მიცელის გულში თავისუფალი წყლის ფრაქცია მცირდება კოსმოტროპული 

ნატრიუმის ფთორიდის შემთხვევაში და იზრდება კალიუმის იოდიდის თანაობის შემთხვევაში. 

ბირთვულ- მაგნიტურ რეზონანსულმა ექსპერიმენტებმა აჩვენა,რომ წყალი/ზან-ის სხვადასხვა 

თანაფარდობაზე ქიმიური წანაცვლების მნიშვნელობა მეტია იოდიდ იონების შემთხვევაში, 

ვიდრე ფთორიდ იონების თანაობისას შებრუნებული მიცელების წყლის ჯიბეებში. 

 

II. 2. publikaciebi: 
ბ) ucxoeTSi 

statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis nomeri

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1    
 

  

Aაnotaciა 

 

 

 

III.1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

                                          ა) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 
 

   

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

 

b) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 
 

   

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 
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biujetisა da grantebis gareSe  IV. 1. saqarTvelos saxelmwifo 

Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 
 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 
1     

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 
Sedegebi (qarTul enaze) 

 
 

IV. 2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 
1     
gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli 

da praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

 

 

 

 

 

 

 

III-2.   plazmis dinamika - e q s p e r i m e n t i: 

 

I. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 
wlisaTvis dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi 

proeqtebi  (exeba samecniero-kvleviT institutebs) 

II.  
 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli 
proeqtis 

Semsruleblebi 
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1 
 

   

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 
Sedegebi (qarTul enaze) 

I. 2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 
mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

III-2-
1.  
 
 
 

plazmis  turbulentobis   
kvleva  da  misi kontroli 
TermobirTvul danadgar 
tokamakSi da Ria magnitur  
maxeSi. 
 

ფიზიკა, პლაზმის ფიზიკა 

sulxan nanobaSvili sulxan nanobaSvili 
gela gelaSvili 

Gigorgi rostomaSvili
irakli nanobaSvili 
giorgi TavxeliZe 

o. beraia 

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli 
da praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

 
es mravalwliani Temaa. 2015 welsac ZiriTadi Zalisxmeva mimarTuli iyo tur-
bulentobis kompleqsur kvlevaze sxvadasxva tokamakebze (CASTOR-ze da COMPASS-
ze – CexeTis mec. ak. plazmis fizikis instituti, praRa da TEXTOR-ze - iulixis 
sakvlevi centri, germania) da Ria magnitur maxeebSi (OMT-2–e.andronikaSvilis sax. 
fizikis instituti, Tbilisi da MISTRAL-i - marselis universiteti, safrangeTi).

1 plazmaSi Seyvanili lengmiuris zondebis saSualebiT gazomilma da simkvri-vis 
fluqtuaciebis „afeTqebebis“ meTodiT statistikuri da droiTi dinamiuri 
maxasiaTeblebis da maTi radialuri evoluciis Seswavlam da analizma dagvana-
xa, rom tokamakebSi turbulentobis garedan efeqturi marTva SesaZlebelia ro-
gorc eleqtroduli biasing-is (CASTOR-ze da TEXTOR-ze), aseve dinamiuri ergo-
duli divertoris (ded) (TEXTOR-ze) saSualebiT. ded-s biasing-Tan SedarebiT 
upiratesoba aqvs imis gamo, rom is ukontaqto meTodia da SesaZlebelia misi 
gamoyeneba ITER-is tipis marTvad TermobirTvul danadgarebSi. miRebul Sede-
gebze gaformebulia naSromi da igzavneba JurnalSi Phys. Plasmas da wardge-nili 
iqneba plazmis fizikis saerTaSoriso konferenciaze. 
  
Nanobashvili I., Y. Xu, I. Shesterikov and F. Van Oost, „Comparative Analysis of Electrode Biasing and 
Dynamic Ergodic Divertor Influence on Plasma Turbulence in the TEXTOR Tokamak“ will be submited 
to  Phys. Plasmas. 
 
Nanobashvili I., Y. Xu, I. Shesterikov and F. Van Oost, „ Influence of Electrode Biasing and Dynamic 
Ergodic Divertor on Plasma Turbulence in the TEXTOR Tokamak“ will be submited to 27th Int. Conf. 
on Plasma Physics and Technology, Prague, 20-23 June, 2016. 
 

2 rac Seexeba Ria magnitur maxes OMT-2 (e.andronikaSvilis sax. fizikis 
instituti), saangariSo periodSi mimdinareobda: 1) mudmivi denis sageneratoros 
Seqmna - axali generatorebis damontaJeba, eleqtrokomunikaciebis organizaba da 
marTvis sistemis reabilitacia. 2) uaxloes momavalSi daiwyeba OMT-2-is 
vakuumuri sistemis reabulitacia-gaumjobeseba, zemaRalisixSiris generatore-
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bisa da talRmziduri traqtis awyoba-gawyoba da diagnostikuri sistemis 
reabilitacia-gaumjobeseba. dagegmili gvaqvs 2016 weli danadgari Cadges mwyo-
brSi da daviwyoT eqsperimentebi.

3 Cex kolegebTan samecniero TanamSromlobis farglebSi tokamak COMPASS-ze 
Cvens mier daproeqtebuli iyo (Tebervali, 2015) ori zemaRalsixSiruli 
antenuri sistema dopleris refleqtometrisaTvis da 32 arxiani radiometri-
saTvis. radiometris antenuri sistema Cvens mier damontaJda tokamakze da 
daviwyeT eqsperimenebi (seqtemberi 2015), romlis mizania plazmis 
zemaRalsixSirul diapazonSi gamosxivebis saSualebiT ganvsazRvroT plazmis 
temperatura da misi radialuri ganawileba. pirveli Sedegebi ukve miRebuli 
gvaqvs da am meTodiT gansazRvruli temperaturis profili tokamak COMPASS-
ze karg TanxvedraSia lazeruli diagnostikis (gabnevis meTodi) SedegebTan. es 
metad mniSvnelovania, radgan gazomvebi radiometriT diagnostikis pasiur 
meTodebs ganekuTvneba da amasTan erTad martivicaa. pirvel Sedegebze form-
deba samecniero naSromi, romelic gaigzavneba JurnalSi Rev.Sci.Instrum. da 
wardgenili iqneba plazmis fizikis saerTaSoriso konferenciebze 
mosaxseneblad.  
 
O.Bogar, S.Nanobashvili, J.Preinhaelter, J.Urban, F.Zacek J.Zajac,  M.Varavin “New Data Electron 
Temperature Profile Measuring by UHF Radiometer on the COMPASS Tokamak” , will be submeted to 
Rev.Sci.Instrum. 
 
O.Bogar, S.Nanobashvili, J.Preinhaelter, J.Urban, F.Zacek J.Zajac,,  M.Varavin “New Data Electron 
Temperature Profile Measuring by UHF Radiometer on the COMPASS Tokamak” , will be submeted to  
1)  27th Int. Conf. on Plasma Physics and  Technology, Prague, 20-23 June, 2016     da 
2) 29th Int. Conf.  on Fusion Technology, Prague, 5-9 Septembere, 2016. 

 

 
 

 I.3. saxelmwifo grantiT (rusTavelis fondi) dafinansebული  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasaxe-

leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

 
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1     

dasrulebuli proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 
(qarTul enaze) 

   I.4. 

# 

proeqtis dasaxe-
leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 

  
 

 
 

N 
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gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 

praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

 

 
II. 2. publikaciebi: 

ბ) ucxoeTSi 

 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

     

anotaciebi qarTul enaze 

 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

2 
 

     

anotaciebi qarTul enaze 

 

 
III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

   

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

 
 

IV. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetisა da grantebis gareSe  
Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# 
Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
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mimarTulebis 
miTiTebiT 

granti, ucxouri 
granti) 

1     

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 
Sedegebi (qarTul enaze) 

 
 

IV. 2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 
1 Plasma Turbulence, its External 

Control, Plasma-Wave 
Interaction, Microwave Plasma  
Diagnostics on the COMPASS 
Tokamak (IPP Prague) and Open 
Magnetic Trap OMT-2 (AIP 
Tbilisi) and Shock Wave 
Dynamics in Neutral Media and 
Plasma (AIP Tbilisi).  
(20014 - 2018) 

სულხან. 

ნანობაშვილი 

sulxan 
nanobaSvili 

gela 
gelaSvili 

Ggorgi 
rostomaSvili

irakli 
nanobaSvili 

giorgi 
TavxeliZe 
o. beraia 

Framework Agreement 
on Scientific 
Collaboration betveen 
Andronikashvili 
Institute of Physics 
(Tbilisi, Georgia) and 
Institute of Plasma 
Physics Czech AS 
(Prague, Czech Rep.) 
in the feeld of 
Tokamak Plasma 
Physics. (from 1985. 
Renewed every 5 year)

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli 
da praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

 

es TanamSromloba institutebs Soris daiwyo 1982 wlidan. eqsperimentuli kvlevebi 
marTvadi TermobirTvuli sinTezis mimarTulebiT mimdinareobda tokamakebze TM-1-
MH (1982-1983), CASTOR (1985-2007) da COMPASS (2008), romlebic plazmis fizikis 
institutSi (praRa) gaewyo da gaeSva eqsploataciaSi uSualod Cveni momawileobiT. 
garda amisa, andronikaSvilis sax. fizikis institutis TanamSromlebi aqtiur 
monawileobas iReben, zogadad tokamakis plazmis Tvisebebis SeswavlaSi da kerZod, 
tokamakSi talRebisa da plazmis urTierTqmedebis, plazmis turbulenturi 
Tvisebebis SeswavlaSi da misi garedan marTvis meTodebis damuSavebaSi. agreTve, 
plazmis zms meTodebis (interferometria, refleqtometria da radiometria) 
damuSavebaSi da maTi saSualebiT tokamakis plazmis Tvisebebis SeswavlaSi.  

 

 

I. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 
wlisaTvis dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi 

proeqtebi  

(exeba samecniero-kvleviT institutebs) 
 

# 
Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

proeqtis xelmZRvaneli 
proeqtis 

Semsruleblebi 
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mimarTulebis 
miTiTebiT 

1 
 

   

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 
Sedegebi (qarTul enaze) 

I. 2. 

II.  

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

III-2-
4.  
 
 

gadawyobadi speqtraluri 
gamosxivebis optikuri wyaros 
Seqmna 
 

ფიზიკა, პლაზმის ფიზიკა  

vladimer korTxonjia 
 

vladimer korTxonjia 
 

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli 
da praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

 
 
grZeldeboda kvlevebi gadawyobadi speqtraluri gamosxivebis optikuri wyaros 
Sesaqmnelad. damzadda Sesabamisi mowyobiloba gadawyobadi speqtraluri 
danadgaris Sesaqmnelad. 

1 Sroma miRebulia dasabeWdad JurnalSi “Техническая физика” , xolo sami Sroma 
gamzadebulia dasabeWdad. 
����������� ��.  “��������� � ��������� ��������������� ����������� ����������  
в ферромагнитной спирали в продольном постоянном магнитном поле”. Печатается в ЖТФ 

 
 

 I.3. saxelmwifo grantiT (rusTavelis fondi) dafinansebული  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasaxe-

leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

 
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1     

dasrulebuli proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 
(qarTul enaze) 

   I.4. 

# 
proeqtis dasaxe-
leba mecnierebis 
dargisa da samec-

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 
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niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

1 
 

  
 

 
 

N 
 

gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

 

 
II. 2. publikaciebi: 

ბ) ucxoeTSi 

 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

     

anotaciebi qarTul enaze 

 

 
III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

   

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

 
 
 

IV. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetisა da grantebis gareSe  
Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 
1     

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 
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Sedegebi (qarTul enaze) 

 
 

IV. 2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 
1     
gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli 

da praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 
 

 

 
 

I. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 
wlisaTvis dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi 

proeqtebi  (exeba samecniero-kvleviT institutebs) 
 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli 
proeqtis 

Semsruleblebi 

1 
 

   

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 
Sedegebi (qarTul enaze) 

I. 2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

III-2-
5.  
 
 

araneitralur eleqtronul 
plazmaSi asimetriiT da 
grigaluri struqturebiT 
warmoqmnili procesebis 
gamokvleva 
 
fizika, plazmis fizika 

nikoloz 
kervaliSvili 

nikoloz 
kervaliSvili 

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli 
da praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

 
Sesrulebulia mimoxilviTi Sromebi araneitralur eleqtronul plazmaSi 
grigaluri struqturebis da am struqturebiT warmoqmnili procesebis 
gamokvlevebis mixedviT. naSromebi moicavs fizikis institutSi Sesrulebul 
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kvlevebs. mimoxilvebSi Setanilia rogorc adre gamoqveynebuli eqsperimentuli 
masala, agreTve is masalac, romelic aqamde ar gamoqveynebula.  
pirvel naSromSi dawvrilebiT aRwerilia Cvens mier SemuSavebuli eqsperimentuli 
meTodebi, romelTa saSualebiT aRmoCenil da Seswavlil iqna airganmuxtvad 
araneitralur eleqtronul plazmaSi grigaluri struqturebi. meore naSromSi 
moyvanilia grigaluri struqturebis formirebis, dinamikis, TviTorganizaciisa da 
urTierTqmedebis procesebis kvlevis Sedegebi. mesame da meoTxe naSromebSi moyvanilia 
grigaluri struqturebidan da eleqtronuli Sris maTTan momijnave areebidan 
magnituri velis gaswvriv eleqtronebis eJeqciis kvlevis Sedegebi. aseve mocemulia 
eleqtronebis eJeqciis meqanizmebis axali interpretacia.  

mimoxilviTi naSromebi gamoqveynebulia statiebis saxiT JurnalSi arXiv 

 
 

 I.3. saxelmwifo grantiT (rusTavelis fondi) dafinansebული  
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1     

dasrulebuli proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 
(qarTul enaze) 

   I.4. 

# 
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leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

damfinansebeli 
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proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 

  
 

 
 

N 
 

gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

 

 
II. 2. publikaciebi: 

ბ) ucxoeTSi 

statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

N.A. Kervalishvili. Investigation 
of vortex 
structures in 

arXiv:1502.02516 
[physics.plasm-ph], 

(2015).

აშშ  
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gas-discharge 
nonneutral 
electron 
plasma:  
I. experimental 
technique. 

ანოტაცია 

 The nonperturbing experimental methods have been described, by means of 
which the solitary vortex structures in gas-discharge nonneutral 
electron plasma were detected and investigated. The comparison with the 
experimental methods used in devices with pure electron plasma was made. 
The problems of shielding the electrostatic perturbations in 
nonneutral plasmas were considered. 

 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

2 
 

N.A. Kervalishvili. Investigation 
of vortex 
structures in 
gas-discharge 
nonneutral 
electron 
plasma:  
II. vortex formation, 
evolution and 
dynamics 

arXiv:1502.07945 
[physics.plasm-ph], 

(2015). 

აშშ  

ანოტაცია 

 The results of experimental investigations of inhomogeneities of gas-
discharge nonneutral electron plasma obtained by using the 
nonperturbing experimental methods [N.A. Kervalishvili, arXiv:1502.02516 
[physics.plasm-ph] (2015)] have been presented. Inhomogeneities are the dense 
solitary vortex structures stretched along the magnetic field, the 
lifetime of which is much greater than the time of electron-neutral 
collisions. The processes of formation, evolution and dynamics of 
vortex structures were studied. The periodic sequence of these 
processes is described for different geometries of discharge device. 

 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

3 
 

N.A. Kervalishvili. Investigation 
of vortex 
structures in 
gas-discharge 
nonneutral 

arXiv:1508.04168 
[physics.plasm-ph], 

(2015). 

აშშ  
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electron 
plasma:  
III. pulse ejection of 
electrons at the 
formation and 
radial oscillations 
of vortex structure.

ანოტაცია 

The results of experimental investigations of electron ejection from 
gas-discharge nonneutral electron plasma at the formation and radial 
oscillations of vortex structure have been presented. The electrons 
are injected from the vortex structure and the adjacent region of 
electron sheath in the form of pulses the duration and periodicity of 
which are determined by the processes of evolution and dynamics of this 
structure. The possible mechanisms of pulse ejection of electrons are 
considered. The influence of electron ejection on other processes in 
discharge electron sheath is analyzed. 

 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

4 
 

N.A. Kervalishvili. Investigation 
of vortex 
structures in 
gas-discharge 
nonneutral 
electron 
plasma:  
IV. pulse ejection of 
electrons at the 
mutual interaction 
of vortex structures

arXiv:1508.07558
[physics.plasm-ph], 

(2015). 
 

 

აშშ  

ანოტაცია 

The results of experimental investigations of the ejection of 
electrons from gas-discharge nonneutral electron plasma at 
interaction of vortex structures have been given. The periodical 
approach of vortex structures causes the ejection of electrons both 
from the vortex structures themselves and from the adjacent regions 
of electron sheath to the end cathodes of discharge device. The 
ejection takes place in the form of short and long pulses following 
each other. The nature of these pulses and the dynamics of interaction 
of vortex structures at their approach were studied. 

 

 

III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 
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ა) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

   

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

 
 
 

IV. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetisა da grantebis gareSe  
Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 
1     

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 
Sedegebi (qarTul enaze) 

 
 

IV. 2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 
1     
gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli 

da praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 
 

 
  

dawesebuleba Tu saWirod Tvlis, SeuZlia angariSSi Seitanos 

sxva, misTvis mniSvnelovani aqtivobac. 

angariSi warmodgenili unda iyos nabeWdi (2 egzemplarad) da 

eleqtronuli versiis (CD-diski) saxiT. 

angariSi, romelic ar aris Sedgenili am debulebis me-2 punqtis 

moTxovnebis Sesabamisad, eqspertizas (Sefasebas) ar eqvemdebareba da 

Sefasebis Semajamebel dokumentSi aRiniSneba formuliT `ar Sefasda~. 
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biologiuri sistemebis fizikis ganyofileba  

 

samecniero erTeulis xelmZRvaneli 

Ffiz. maT. mecnierebaTa doq. jamlet monaseliZe 

 

samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba 

j.monaseliZe - mTavari mecn. TanamSromeli, m. gorgoSiZe - ufr.mec.Tan.,  d. 
xaCiZe – ufr. mec.Tan. m. kilaZe – ufr. mec.Tan.,  e. lomiZe - mec.Tan.  S. 

barbaqaZe - ufr. mec.Tan., z. kuWaZe - mec.Tan., t. simoniSvili – inJineri, ნ. 

გოგელია - უფრ. ლაბორანტი, ა. კილაძე - უფრ.მეც.თან.    
მ. აბულაძე- უფ. მეც. თან., ე. კიზირია - უფ. მეც. თან., ვ.სოხაძე - უფ. მეც. თან., ე. ნამჩევაძე - მეც. 

თან., შ. გოგიჩაიშვილი - მეც. თან., ლ. ტაბატაძე - უფ. ინჟინერი, ლ. ლეჟავა - ინჟინერი. 

n. sapoJnikova - mTavari mec. Tan., n. asaTiani - ufr. Mmec. Tan., T. 
qarTveliSvili - ufr. Mmec. Tan., l. asaniSvili - mec. Tan. L 
a. rCeuliSvili – uf. mec. Tan., e. RelaRutaSvili –Muf. mec. Tan., e. kirkesali 
–Mmec. Tan. e. ginturi – mec. Tan., n. baRdavaZe –mec. Tan., n. kuWava –Mmec. Tan., 

o.MrCeuliSvili – mec. Tan., ლ. ტუღუში – ინჟინერი, ი. გობეჯიშვილი - მეცნ.თან. 

 
   

saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi  

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis Semsruleblebi 

1 
 

მცირე მოლეკულების 

გავლენა 

ბიომაკრომოლეკულების 

სტრუქტურასა და 

სტაბილურობაზე, 

ხსნარებსა და უჯრედში 

 

ბიოფიზიკა 

 

მოლეკულური ბიოლოგია 

j.monaseliZe - 

mTavari mecnიერ 
TanamSromeli 

m. gorgoSiZe - ufr.mec.Tan.,  
d. xaCiZe – ufr. mec. Tan.  
m. kilaZe – ufr.mec.Tan.,   
e. lomiZe - mec.Tan.   
S. barbaqaZe - ufr. mec.Tan.,  
z. kuWaZe - mec.Tan.,  
t. simoniSvili – inJineri,  

ნ. გოგელია - უფრ. ლაბ.,  

ა. კილაძე - უფრ.მეც.თან. 

მ. აბულაძე - უფ. მეც. თან.,  

ე. კიზირია - უფ. მეც. თან.,  

ვ.სოხაძე - უფ. მეც. თან.,  

ე. ნამჩევაძე - მეც. თან.,  

შ. გოგიჩაიშვილი - მეც. თან.,  

ლ. ტაბატაძე - უფ. ინჟინერი,  

ლ. ლეჟავა - ინჟინერი,  
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n. sapoJnikova – mTav.mec.Tan.,  
n. asaTiani - ufr.mec.Tan.,  
T.qarTveliSvili - uf.mec. Tan.
l. asaniSvili - mec. Tan.  
a. rCeuliSvili – uf.mec.Tan.,  
e. RelaRutaSvili –uf. mec.Tan.
e. kirkesali –Mmec. Tan. 
e. ginturi – mec. Tan.,  
n. baRdavaZe –mec. Tan.,  
n. kuWava –Mmec. Tan., 

o.MrCeuliSvili – mec. Tan., 

ლ. ტუღუში – ინჟინერი. 

ი. გობეჯიშვილი - მეცნ.თან.

2. dnm-is nanofotonika da 
foto- qimo- Termo-

inducirebuli  
procesebis  kvleva  
fotoTermuli da 
fotodinamikuri  
TerapiisTvis 

B 
biofizika 

 
bionanofizika 

vasil bregaZe - 
mTavari mecn. 
TanamSromeli 

irine xuciSvili - ufrosi 
mecn. TanamSromeli, 
Tamar giorgaZe - mecn. 
TanamSromeli 
Temur xuskivaZe- inJiner 
mkvlevari 
 
 

გardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli 
da praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

 
1.1. TMPyP4–ის ანალოგი TOEPyP4 -ის  დნმ–თან და რრნმ–თან კომპლექსის დსმ, წრიული 

დიქროიზმის და სპექტრომეტრული მეთოდებით. 

1.2. რრნმ+ MnTOEPyP4 -ის კომპლექსი დსმ, წრიული დიქროიზმის (წდ) და სპექტრომეტრული 

მეთოდებით. 

1.3. აქტიური და ჰეტეროქრომატინის სტაბილურობა პეპტიდების (მცირე მოლეკულების) 

თანაობისას. 

1.4. MnTOEPyP4–ის მოქმედება სპირულინაპლატენსის უჯრედის შიდამოლეკულურ 

სტრუქტურებზე და უჯრედის სიცოცხლისუნარიანობაზე.  

1.5. Cr(VI)-ის ზემოქმედება ბაქტერიულ კულტურაზე –  Arthrobacter oxydans უჯრედის 

კომპონენტების თერმოსტაბილურობა. 

1.6. Escherihia coli da  Lactobacillus bulgaricus‐ze Ni ზემოქმედების დროითი და კონცენტრაციული 

დამოკიდებულება. 

1.7. სითბური სპექტრებისა და ბაქტერიების სიცოცხლისუნარიანობის შედარებითი 

ანალიზი. 

1.8. Spirulina platensis უჯრედების კულტივირება სტანდარტულ საკვებ გარემოში,  

ასევე მეტალთა ბინარული სისტემის Cd/Zn  da Cr/Ni თანაობისას in vivo (დოზა-
ეფექტი დამოკიდებულებია, როდესაც საკვები გარემო დატვირთულია მეტალთა 
წყვილით და ანტიკანცეროგენული ლიგანდებით მაგ. TOEPyP4 სხვადასხვა 

პირობებში). 
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1.9. აღნიშნულ სისტემაში განვსაზღვრეთ მეტალთა შემცველობა ატომური 

სპექტრომეტრით დროისა და კონცენტრაციული  საზღვრების მონიტორინგით 

მეტალების  Mn და  Cr გენოტოქსიკურობის  დასადგენად მოდელურ დნმ-ზე. 
1.10. დნმ-ის ელექტროფორეზული ძვრადობა აგაროზულ და პოლიაკრილამიდურ გელში 

როგორც მარკერი დნმ-ის სტრუქტურული დეფექტების აღმოსაჩენად. 

1.11. დნმ-ის ბიოჩიპის შექმნა და შესაძლო გამოყენება დნმ-ის დეფექტური სტრუქტურების 

აღმომჩენი ცილების (კერძოდ, HMGB1) დაკავშირების შეფასების მიზნით დენდრიმერულ 

ამინურ მატრიქსზე. 

2.1. Seqmnilia mravalmiznobrivi, kompaqturi, precesiuli, mobiluri, mcire energo 
moxmarebiani (umravlesi gazomvebis Catareba SesaZlebelia saavtomobilo 
akumulatoris saSualebiT) optikuri danadgaris - sistemis SesaZleblobebis 
demonstracia, romlis Seqmnasac ar Wirdeba didi finansuri danaxarjebi. rac 
mTavaria, rTuli bioloiguri da samedicino amocanebis gadaWrisTvis 
aucilebeli kompleqsuri midgoma SesaZlebelia ganvaxorcieloT optikuri 
meTodebiT.realuri drois reJimSi optikur sistemas SeuZlia ganaxorcielos 
Semdegi saxis speqtroskopiuli kvlevebi: speqtrofotometruli, 
speqtrofluorescentuli, sxvadasxva kuTxeze sinaTlis gabnevis, 
polarizaciuli, aseve SesaZlebelia radiaciuli temperaturis gazomvebic. 
sistema aseve iZleva saSualebas ganaxorcieloT fotodasxiveba speqtris 
xiluli aris diapazonSi. ultra maRali sixSiris da zemaRali sixSiris 
eleqtro-magnituri veliT dasxiveba. sxvadasxva temperaturaze, foto da ultra 
maRali sixSiris dasxivebis da speqtrometruli kvlevebis erTdrouli 
ganxorcieleba. 

simartivisTvis, blok-sqemaze optikuri sistema (ix. nax.1) sqematurad 
SeiZleba warmovadginoT, rogorc sistema, romelic Sedgeba 
urTierTintegrirebuli ramodenime ZiriTadi modulisgan. esenia: 
STanTqmis moduli,  luminescenciis moduli, fotoreaqciebis moduli 
(fotoreaqtori), siTburi moduli da registraciisa da monacemTa 
damuSavebis moduli. TiToeuli aq CamoTvlili moduli Tavis mxriv 
mraval komponentiania. maTSi Sedis iseTi optikuri komponentebi, 
rogorebicaa: sinaTlis wyaroebi, mimRebebi, sakvlevi obieqtis samagri 
magida, kiuvetebi, optikuri relsebi, reiterebi, linzebi, optikuri 
filtrebi, monoqromatori, fotoreaqtori, diafragmebi, speqtrografi, 
Suqmtari boWko, kompiuteri da sxva. 
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LED
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LED

-3

LED
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LED
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LED
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LED
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. . 

CCD 

შთანთქმის მოდული

 
nax.1erT optikur dgarze awyobili mravalelementiani optikuri 

danadgaris blok-sqema 
 

laboratoriuli optikuri sistemis mravalmodaluroba ganisazRvereba 
misi funqcionaluri SesaZleblobebiT. kerZod, xsenebuli optikuri 
sistemis saSualebiT SesaZlebelia sxvadasxva raobis optikuri 
speqtrebisa da maTi monoqromatuli komponentebis erTdroulad gazomva. 
optikur speqtrebSi igulisxmeba STanTqmis, gabnevis da fluorescenciis 
speqtrebi. xsenebuli optikuri sistema SeiZleba gamoyenebul iqnas 
sxvadasxva masalebisa da nivTierebebis kompleqsuri speqtraluri 
analizisTvis. optikur sistemaSi gamoyenebulia aRgznebis ori arxi, 
romelic sakvlev Txevad (kiuvetaSi moTavsebul) an myar nimuSs 
ganWolavs. es arxebi sivrculad erTmaneTisgan acilebulia, Tumca erTi 
arxis sibrtyis proeqcia meoreze – arxebis urTierTmarTobul 
konfiguracias qmnis. TiToeul arxs qmnis kolimirebuli sinaTlis sxivi, 
romelic lazeris an siTburi wyaros gamosxivebiT miiReba. 
STanTqmisTvis gamoiyeneba TeTri sinaTlis wyaro. Rac Seexeba gabnevis 
da fluorescenciis speqtrebs, aq sinaTlis kvazimonoqromatuli 
wyaroebi gamoiyeneba (lazeri, LED – Suqdiodis naTurebi). STanTqmis, 
fluorescenciisa da gabnevis speqtrebis gazomva xorcieldeba ori gziT. 
erT SemTxevaSi gamoiyeneba monoqromatori da fotoeleqtronebis 
gamamravlebeli (feg), xolo meore SemTxevaSi speqtrografi da dmx 
deteqtori (dmx – dakavSirebuli muxtebis xelsawyo; inglisuri 
abreviatura - CCD, Charge-Coupled Device; rusuli abreviatura - ПЗС Прибор с 
ЗарядовойСвязью). registraciis yvela SemTxvevaSi xorcieldeba 
deteqtoris signalis cifrul formatSi gadayvana da personalur 
kompiuterSi speqtraluri formebis vizualuri da misi Semadegneli 
monoqromaruli komponentebis amplitudebis cifruli gamosaxva. 
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sxvadasxva modalobis gazomvebi tardeba, praqtikulad erTdroulad. 

warmodgenili optikuri sistemis saSualebiT Catarebuli kvlevebis 
Sedegebi warmodgenilia Semdegi speqtrebis saxiT (nax. 2, 3 da 4): 

              

            2                 3                 4 

 
 
nax. 2. kadmiumis (Cd) ueleqtrodo naTuris atomur-emisiuri speqtri. 
nax. 3. lazeriT (λ=457nm) aRgznebuli energies gadatanis (gamosxivebis gareSe)  dnm-
akridin narinjisferi (AO)  da dnm-akridin narinjisferi-eTidium bromidi (EB) 
kompleqsebis amsaxveli fluorescenciis speqtrebi. [dnm] _ 9.6×10-4 mol (P); [AO] _ 0.14×10-4 

mol; [EB] _ 0.14×10-4 mol. 
nax. 4. diodiT aRgznebuli energies gadatanis (gamosxivebis gareSe)  dnm- AO da dnm- AO - 
EB kompleqsebis amsaxveli fluorescenciis speqtrebi. [dnm] _ 9.6×10-4 mol (P); [AO] _ 
0.14×10-4 mol; [EB] _ 0.14×10-4 mol. 

 

2.2. mimdinareobs originaluri nanomasStaburi (1-10 nm) eleqtronuli aRgznebis 
energiis gadatana fluorescentuli rezonansuri (FRET) meTodis daxvewa 
sxvadasxva donor - aqceptoruli (AO‐EB,  PR‐EB) interkalatoruli wyvilis 
gamoyenebiT. 
naCvenebia, rom FFRET  meTodi iZleva saSualebas ganvsazRvroT dnm-is ormagi 

spiralis im ubnebis koncentracia, romlebic vargisia sxvadasxva stresis 

gavlenis Semdeg interkalaciisTvis. es ukanaskneli ki iZleva saSualebas 

CavataroT dnm-is SedarebiTi analizi, sxvadasxva dazianebul dnm-Si,  

sxvadasxva ujreduli warmoSobis dnm-Si da dnm-is analizis xvadasxva 

funqcionalur mdgomareobaSi. 

SemoTavazebulia dnm-is xsnarSi fotodinamiuri efeqtis alternatiuli 

modeli da meqanizmi, romelic efuZvneba xsnarSi fotoenergiis degradacias, 

ris Sedegadac fotonebis energia aaqtivebs wylis molekulebis 

eleqtrolitur disociacias (H2O→H+‐OH‐)  (ix.nax. 5). es procesi moqmedebs, 

rogorc hidrolizis reaqciis katalizatori, kerZod rogoricaa fosfor di-

esTeruli da glikoziduri kavSirebis gawyveta. 
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nax. 5.iablonskis diagrama. 

A – fotonis STanTqma 
IC – Sinagani konversia: molekulis araradiaciuli (Termuli) relaqsacia igive 

multipletobis eleqtronul doneze (mag. S1S0). 
R – rotaciul-vibraciuli relaqsacia agznebuli vibraciuli donidan igive 

mdgomareobis nulovan doneze (mag. S1
v4 S1

v0, S0
9 S0

v0). 
IRET – induqtiuri rezonansuli energies gadatana agznebuli interkalatoridan 
wylis molekulis OH jgufze, romelsac gaaCnia vibraciis rezonansuli obertoni.

 
 

saxelmwifo grantiT (rusTavelis fondi) dafinansebული  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

# 

proeqtis dasaxe-
leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 

„სუპერპარამაგნიტური 

რკინის ოქსიდის 

ნანონაწილაკების 

(SPIONs) გამოყენების 

პერსპექტივები 

ჭრილობების 

შეხორცებაში“ 

 

ბიოფიზიკა 

 

მოლეკულური 

სსიპ შოთა 

რუსთაველის 

ეროვნულ 

სამეცნიერო 

ფონდი, FR/451/7-

230/13, 2014-2016 

მ. აბულაძე  ვ.სოხაძე  

ე. ნამჩევაძე  

ლ. ლეჟავა  

ლ.ტაბატაძე  
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ბიოლოგია 

2 

ბიორეგულატორებისა 

და მძიმე მეტალთა 

გამოყენების 

პერსპექტიულობა 

ძუძუს სადინრის კიბოს 

განვითარების 

შესაჩერებლად   

 
ბიოფიზიკა 

 

მოლეკულური 

ბიოლოგია 

სსიპ შოთა 

რუსთაველის 

ეროვნულ 

სამეცნიერო 

ფონდი, FR/337/7-

140/13; 2014-2017

თ. ლეჟავა ჯ. მონასელიძე 

თ. ჯოხაძე 

თ. ბუაძე 

მ. გაიოზიშვილი 

gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

 
1. შესწავლილია სუპერპარამაგნიტის რკინის ოქსიდის ნანონაწილაკები (superparamagnetic 

iron oxide nanoparticles, SPION) SPION-ის ბაქტერიციდული ეფექტი Staphylococcus 

epidermidis - ბიოაფკების წარმომქნელ ბაქტერიებზე.  

     SPION-ის სინთეზი შესრულებულ იქნა ქიმიური მეთოდის დახმარებით და 

ელექტროჰიდრავლიკური ეფექტით. შემდგომ, როგორც იგეგმებოდა, ნანონაწილაკების 

SPION-ის დაფარვა ბუნებრივი პოლიმერით PEG და შესრულდა ნანონაწილაკების 

მაგნიტური თვისებების შეფასება. (შ. კეკუტია, ტექნიკური უნივერსიტეტის ვ. ჭავჭანიძის 

სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტის, გამოთვლითი ტექნიკის ელემენტებისა და 

ნანომასალების განყოფილება). 

      განხორციელდა Staphylococcus epidermidis ორი ექპერიმენტალური სისტემა: 1) 

უჯრედების გამრავლება თხევად გარემოში, როგორც პლაკტონური კულტურა, 2) 

უჯრედების ზრდა ბიოაფკების სახით. შემუშავებულია ბაქტერიული უჯრედების 

ბიოაფკების მოდელი და განხორციელდა მათი შესწავლა. 

       დიფერენციალური სკანირებადი კალორიმეტრია გამოყენებულ იქნა, რათა შევაფასოთ 

ბაქტერიული უჯრედების მიმართ სხვდასხვა ზომის და კონცენტრაციის ნანონაწილაკების 

ტოქსიკურობა. აგრეთვე ჩვენ კვლევაში ტოქსიკურობის ზღვრის კონცენტრაციის შეფასება 

დადგენილ იქნა უჯრედების სუსპენზიების ოპტიკური სიმკვრივის (OD562) გამოკვლევით 

და კოლონიების ფორმირების სიცოცხლისუნარიანობის ანალიზით. შეფასდა ზრდის 

განსხვავებულ პირობებში (ბიოაფკები და პლაქტონური უჯრედები) SPION-ის 

კონცენტრაციისა და დროდამოკიდებული ტოქსიკურობა.  

2. ძუძუს კობოთი დაავადებული პაციენტების სისხლის ლიმფოციტების კულტურაში 

შეისწავლება აქტიური და კონდენსირებული ქრომატინის ცვლილებები, ნორმასთან 

შედარებით. ნაჩვენებია, რომ მცირე მოლეკულებისა (დიპეპტიდების, ტრიპეპტიდებისა და 

კვადროპეპტიდების) და კობალტის იონის განსაზღვრული კონცენტრაციების თანაობისას 

დაიმზირება ჰეტეროქრომატინის გახსნა და მისი გადასვლა აქტიურ ქრომატინში და 

აქტიური და ჰეტეროქრომატინის სტაბილურობის მიახლოება ნორმასთან, რასაც აქვს 
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პირდაპირი თერაპეტიული მნიშვნელობა. 
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ნამჩევაძე ე.ნ., 
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ზალინიანი გ.გ, 

ფარსადანიანი გ.გ. 

ადამიანის ორგანიზმზე 

დასხივების 

ზემოქმედების 

გამოვლინება 

გენეტიკური 

მარკერების 

გამოყენებით. 

No 2 (239), p.94-98 Georgian Medical News 5 

10 ზედგინიძე ა.გ., 

ლომიძე დ., 

ნამჩევაძე ე.ნ., 

კაპანაძე ა.გ., 

ნიკურაძე ტ. 

გენეტიკური 

დარღვევები პაციენტთა 

ლოკალური დასხივების 

დროს 

2015, ტ. 41, # 1-2 

ISSN-0321-1665 
საქართველოს  

მეცნიერების 

ეროვნული აკადემიის 

მაცნე, ბიო-მედ სერია 

2 

11. Tamar giorgaZe „nanoteqnologiuri 
procesebis 
Seswavla dnm-is 
kompleqsebSi 
vercxlis  
nanonawilakebTan 
da vercxlis 
ionebTan 
speqtroskopuli 
da 
Termodinamikuri 
meTodebiT“ 
samecniero  

 

sadoqtoro 
disertacia 
 

xelmZRvaneli 
fiz. maT. 
mecnierebaTa 
doqt. vasil 
bregaZe 

andria 
pirvelwodebulis 

saxelobis 
qarTuli 

universiteti, 
Tblisi, 2015. 

121 

anotaciebi qarTul enaze 

1. diferencialuri skanirebadi kalorimetris, wriuli diqroizmisa da 

STanTqmis speqtrebis gamoyenebiT rიbosomuli rnm-is Seswavlam ZnTOEPyP4 da 

MnTOEPyP4 metaloporfirinebis nanomolaruli koncentraciebis Tanaobisas 
aCvena rnm-is ormagi B spiralis konformaciuli gadasvla dnm-is A formaSi, 
rasac mniSvneloba aqvs genomis normaluri funqcionirebisTvis. 

2. raodenobrivad daxasiaTebulia spilenZisa da magniumis akumukacia xorblisa 
da qeris fesvebsa da foTlebSi. naCvenebia, rom xorblis zrdis periodSi 
magniumis koncentracia mcirdeba fexvebSi da izrdeba foTlebSi. 

3. ganxilulia maRali sixSiris eleqtromagnituri talRis amplituduri 
modulaciis procesi. modulaciisaTvis gamoiyeneba eleqtruli 
signali, romelic warmoadgens marTkuTxa impulsebis Tanamimdevrobas. 
naCvenebia amgvarad modulirebuli eleqtromagnituri signalis 
sixSiruli speqtri. miRebuli Sedegebi ganzogadebulia (gadatanilia) 
monoqromatuli sinaTlis SemTxvevisaTvis. sinaTlis maRalsixSiruli 
amplituduri modulaciisaTvis SemoTavazebulia difraqciuli meseris 
gamoyeneba. naCvenebia, rom difraqciuli meseri zrdis sinaTlis cugis 
impulsebis raodenobas. cugis impulsebis raodenobis nazrdi 
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damokidebulia meseris RreCoebis raodenobaze. 

4. შესწავლილ იქნა Lactobacillus spp. E11 K3 და Streptococcus thermofiles 2N K2 ბაქტერიების მიერ 

თუთიის (Zn-ის) შეთვისების პროცესი. საკვებ გარემოში დამატებული Zn-ის კონცენტრაცია 

შეადგენდა 20მკგ/მლ-ს. ნაჩვენებია, რომ Lb. spp. E11 K3 ტიპის ბაქტერიებს გააჩნიათ Cd+2-ის 

ათვისების უკეთესი უნარი Zn+2-თან შედარებით (დაახლ. 2-ჯერ). გამოვლინდა, რომ Cd+2-ის 

ტოქსიკური მოქმედება თრგუნავს ბაქტერიული შტამის S. thermophiles 2N K2-ის ზრდას. საკვებ 

არეში Zn+2-ის თანაობა ხელს უწყობს Lb. spp. E11 K3 შტამის მიერ  Cd+2-ის აბსორბციას 

5. განხილულია ქიმიური ელემენტების (მეტალიონების) რაოდენობრივი შემცველობის ზუსტი 

განსაზღვრის პირობები, ცხოველური წარმოშობის ნიმუშებში (უჯრედები და ქსოვილები), 

ინსტრუნებტული ნეიტრონული აქტივაციური ანალიზის მეთოდით. 

6. სამუშაოს მიზანს წარმოადგენს განხილულ იქნეს   ზოგიერთი ქიმიური ელემენტების : Cu, Zn, Ni, 

Cd, Ag, Cd, Hg  ქცევის თავისებურებები მათი გარკვეული რაოდენობით ჩატვირთვისას Zarrouk 

მკვებავ გარემოში S. platensis უჯრედული ზრდის დინამიკაში არა ხანგრძლივი დროით, არამედ 

ხანმოკლე პერიოდში, კერძოდ, რამოდენიმე  წუთიდან (60 - 120) წთ განმავლობაში. 

7. შესწავლილი იქნა ურთიერთქმედება Cd(II) და  Zn(II)  იონების  С –ფიკოციანინთან უი/ხილული 

სპექტროსკოპიული  მეთოდით 10 მლმოლ იონურ ძალაზე. აგებული იქნა შეკავშირების 

იზოთერმები ნახევრადშებრუნებული გრაფიკული მეთოდის გამოყენებით. განსაზღვრული იქნა 

შეკავშირების კონსტანტები და გიბსის თავისუფალი ენერგია Cd(II)_ და  Zn(II)_ С –ფიკოციანინის 

კომპლექსებისათვის. 

8. Cr(III)-ის უნარი დაუკავშირდეს ართრობაქტერიებს (Arthrobacter globiformis 151B,   Arthrobacter 
oxidas 61B)  ბაქტერიის ზრდისას Mn(II)-ის მონაწილეობის გარეშე და მისი თანაობისას შესწავლილი

იქნა დიალიზისა და ატომურ-აბსორბციული ანალიზის მეთოდების ერთდროული გამოყენებით. 

ნაჩვენები იქნა,რომ Cr(III)-ის კონცენტრაციის ზრდისას იზრდება ურთიერთქმედება Cr(III)-ის 

Arthrobacter oxidas და Arthrobacter globiformis-თან და დაახლოებით ტოლია 1013 ატომ Cr-ის 

Arthrobacter-ზე. ნაჩვენები იქნა, რომ ბიოსორბციის მახასიათებლები Mn(II) იონების თანაობისას 

Arthrobacter-ის სახეობის ბაქტერიების ზრდისას არ იცვლება, რაც გულისხმობს, რომ ეს იონები არ 

ახდენს გავლენას Cr (III) იონების შეთვისებაზე Arthrobacter-ის სახეობის ბაქტერიების მიერ ე.ი. 
Mn(II) არ იკავებს Cr(III) შეკავშირების ადგილებს.  

9. შესწავლილია ადამიანის ორგანიზმზე დასხივების ზემოქმედება სხვადასხვა გენეტიკური 

მარკერების გამოყენებით. 

10. უჯრედის დონეზე შესწავლილია გენეტიკური დარღვევები პაციენტთა ლოკალური დასხივების 

დროს. 
11. speqtrofotometruli da Termodinamikuri meTodebis gamoyenebiT 

naCvenebia:  

1) vercxlis nanonawilakis (Agnn) dnm-Tan urTierTqmedebisas dnm-i nawilaks 

ukeTebs nawilobriv korozias Ag+‐is doneze;  

2) Agnn-bi oTxmag kompleqsebSi (dnm–Ag+–Agnn–AA) reduqtant askorbinis mJavas 

(AA) Tanaobisas aaqtiveben Ag+ ionebis aRdgenis process Ag0atomebamde;  

3) Agnn-dnm kompleqsebis fotodasxivebis Semdeg adgili aqvs vercxlis 

atomebis desorbcias nawilakis zedapiridan; 

4)  Agnn-dnm kompleqsebis fotodesorbciis kinetikuri SeswavliT miRebulia 

desorbciis siCqaris konstanta da adsorbciis siTbo   romelic udris: 

80 kjouli/mol Ag0 ;  

5) naCvenebia, rom 1-2 nm zomis Agnn–bi warmoadgenen Txevad wveTebs, romlebic 

dnm-Tan urTierTqmedebisas asveleben dnm-is zedapirs. 
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anotaciebi qarTul enaze 

1. Seswavlilia kobaltisa da TuTiis ionebis da kaTionuri porfirinis 
TOEPyP4-is ganmxoloebuli da erToblivi moqmedeba dnm-isa da dnm-is 
konformaciaze fiziologiur pirobebSi. DTimusis dnm-is SemTxvevaSi 
naCvenebia B kanonikuri formidan gadasvla C formaSi da arakanonikur Z 
formaSi, xolo rnm-is SemTxvevaSi – A formis gadasvla A’ formaSi, rasac 
principuli mniSvneloba aqvs antikancerogenuli TOEPyP4 porfirinis 
zemoqmedebisa genetikur aparatze in vivo Terapiuli mkurnalobis dros. 

2. ZuZus kibos SemTxvevaSi naCvenebia, rom dazianebuli ferment helikazas mier 
genis promotorul ubanSi gaxsnili da gaaqtiurebuli dnm-G-kvadruplesi 
inicirebas ukeTebs biomarkeruli taneskinebis warmoqmnas. es cilebi 
dafiqsirebulia dsk meTodis saSualebiT da naCvenebia, rom isini iwvevs 
plazmis ZiriTadi cilebis Termostabilurobis mniSvnelovan cvlilebas, rac 
iZleva adreul stadiaze diagnozirebis saSualebas.  

3. Seswavlilia plazmis cilebis Termostabiluroba operaciis Semdgom 
periodSi, ZuZus kibos SemTxvevebSi. naCvenebia, rom recidivis (meoradi kibos) 
SemTxvevaSi, rodesac metastazebi jer ar aris gamovlenili daSorebul 
organoebSi, kalorimetriT deteqtirdeba onkocilebi - fibrinoneqtini da 
taneskinebi. es gvaZlevs kibos recidivis adreul etapze gamovlenis 
saSualebas. 

4. დნმ-ის ფრაგმენტაცია ერთერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია ბიოჩიპების ანალიზისას. არსებობს დნმ-

ის სხვადასხვა ტიპის  ფრაგმენტაცია: ულტრაბგერით გახლეჩითა და სპეციფიკური ფერმენტების 

გამოყენებით. ჩვენს მიერ  ჩატარებულია სერია  დნმ-ის  სხვადასხვა ტიპის ფრაგმენტაციისა,  სამი 

სხვადასხვა ფერმენტის გამოყენებით 5 სხვადასხვა დნმ-ზე. DNaseI და SaqAI ერთჯაჭვოვან დნმ-

გახლეჩას იწვევენ. ამასთან უნდა აღინიშნოს, რომ DNaseI იწვევს ერთჯაჭვოვანი დნმ-ის უწესრიგო 

წყვეტას, ხოლო SaqAI კი ფერმენტია რომელიც დარკვეული სპეციპიკური ოთხი ნუკლეოტიდურ 

თანმიმდევრობისთვისაა განკუთვნილი. რაც შეეხება ფრაგმენტაზას NEBNext dsDNA Fragmentase, 

იგი ორმაგსპირალიანი დნმ-ის ფრაგმენტირების გენერირებას აწარმოებს. ყველა ამ შედეგების 

გათვალიწინებით ამორჩეული იქნა ფრაგმენტაციის  პირობები ბიოჩიპზე არსებული დნმ-ის 

სენსორების ჰიბრიდიზაცისათვის. გარდა ამისა შერჩეული იქნა ბიოჩიპის გამოყენებით 

ჰიბრიდიზაციის  შესაძლებლობები ჰიდროგენაზების გენის (hynB и hynA)    სკრინინგისათვის 

სპეციფიკური  დნმ-სენსორების გამოყენებით. 

5. Mravali Tanamedrove fiziko-qimiuri meTodebis gamoyenebiT Catarebulia 
garemos dabinZurebis monitoring da SemoTavazebulia axali midgomebi. 

6. Multivariaciuli statistikuri analizis safuZvelze Seswavlilia 
dabinZurebis wyaroebi. dasavleT kavkaciis mTian raionebSi, zRvis donidan 
600-2665 metrze gamovlenilia Na, Mg, Al, Cl, K, Ca, Ti, V, Mn, Fe, An, As, Br, Rb, Mo, Cd, I, Sb, 
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Ba, La, Sm, W, Au, U metalebiT dabinZureba. gamoyenebulia neitonul-aqtivaciuri 
analizi xavsis nimuSebSi. 

7. sxvadasxva fiziko-qimiuri meTodis gamoyenebiT Seswavlilia saqarTvelos 

niadagebidan და kldovani Sreebidan aRebulia Spirulina  platensis-ის
aqtinomicinebi, romlebic gamoiyeneba, rogorc Sablonebi, keTilSobili 
metalebis (mag., vercxlisa da oqros) nanonawilagebis misaRebad. 

8. თერმოაციდოფილური archaeon  Sulfolobus  islandicus-ის უჯრედები გამოყენებული იყო ვერცხლის 

ნანონაწილაკების მისაღებად, ტექნოლოგიური მიზნებისთვის შესასწავლად. ნაჩვენებია 

ნანონაწილაკების ზომის ზრდა დროის მიხედვით. გამოყენებულია სხვადასხვა ფიზიკური 

მეთოდები, მათ შორის რენტგენოგრაფიული ანალიზი, ნეიტრო-აქტივაციური ანალიზი და 

ატომური აბსორბციული სპექტრომეტრია. 

9. მიღებულია ვერცხლის ნანონაწილაკები ვერცხლის ნიტრატის ხსნალებიდან, ტანინის გამოყენებით. 

ზომები შეფასებულია ელექტრონული მიკროსკოპიით. 

10. ultraiisferi speqtroskopiis da diferencialuri skanirebadi 

kalorimetriis meTodebis kombinaciis saSualebiT Seswavlilia sxvadasxva 

struqturis dnm oligomerebis stabilobis damokidebuleba maryuJis 

sigrZeze. gamokvleulia dnm-is  sarWiseburi da kvanZiseburi struqturebi. 

maryuJis sigrZeze stabilobis damokidebulebas gansazRvravs oligomerSi 

ormagi spiralis sigrZe da mimdevroba. 

11. Seswavlilia dnm oligomerebis urTirTqmedeba polikaTionTan, romelic 

SeiZleba gamoyenebuli iyos oligomeris ujredSi SeyvanisaTvis genis 

eqspresiis mizniT. ultraiisferi speqtroskopiis, diferencialuri 

skanirebadi da  izoTermuli titraciuli kalorimetriis saSualebiT 

dadgenilia sxvadasxva dnm-is da poly(eTilen glikoli)-b-poly-L-lizini (PEG-

PLL)-is urTierTqmedebis Termodinamokuli parametrebi. aRmoCnda, rom 

polikaTionis urTierTqmedeba dnm-Tan aris eleqtrostatikuli bunebis. 

12. ultraiisferi speqtroskopiis da diferencialuri skanirebadi 
kalorimetriis meTodebis kombinaciis saSualebiT Seswavlilia  kvanZiseburi 
struqturis dnm oligomeri, romelsac igive nukleotiduri mimdevroba 
hqonda, rac genuri eqsresiis cvlilebis gamomwvev virusul m-rnm-s. 
dadgenilia, rom oligomeri warmoqmnis or tripletur TAT jgufs. 
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September 5  2015, Tbilisi, Georgia 

(poster presentation). 
3 ნ. ბაღდავაძე, ტ. ზედგენიძე, ტ. 

პეტრიაშვილი 

Neutron filter for absorption the 

thermal and resonance neutrons  

The 2nd International Conference 
“Modern Technologies and Methods 

of Inorganic Materials Science 
Proceedings”. P. 371, 2015 

4 
 

ნ. ბაღდავაძე, ა. რუსტამბეკოვი, 

ტ. ზედგენიძე 

Material absorpting thermal and 

resonance neutrons 

The 2nd International Conference 
“Modern Technologies and Methods 

of Inorganic Materials Science 
Proceedings”. P. 351, 2015 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

1. Seswavlilia ZuZus kibos plazmis cilebis Termodinamikuri maxasiaTeblebi dsk 
meTodis saSualebiT. deteqtirebulia plazmis cilebSi axali 
maRalmolmowesrigebuli struqturis mqone cila, romlis lRobis temperatura aris 
60 gradusi celsiusi. gamoTqmulia mosazreba, rom es cila aris fibrinoneqtini. 

ანტიოქსიდანტური დამცავი სისტემა განიხილება, როგორც ბიოქიმიური მარკერი ტოქსიკური  

აგენტების ზემოქმედებისას ,ცნობილია, რომ ტოქსიკური აგენტები პირველ რიგში  

თავისუფალი რადიკალების გენერაციას იწვევენ. ასევე თავისუფალი რადიკალების 

არსებობასთანაა დაკავშირებული ისეთი ტიპის დაავადებები, როგორიცაა მაგ იშემიური 

ინსულტი. ამდენად ანტიოქსიდანტური დამცავი სისტემის აქტივობა სისხლის პლაზმაში   

შეიძლება განხილული იყოს როგორც ბიომარკერი იშემიური ინსულტისასთავის ტვინის 

სხვადასხვა სიღრმის დაზიანების იდენტიფიკაციისათვის. 

2. ხავსის თექვსმეტი ნიმუში (Hypnum cupressiforme Hedw. – 1; Hylocomium splendens Hedw. – 8 and 
Pleurozium schreberi Brid. – 7) აღებული იქნა კავკასიის რეგიონებიდან. მათში განსაზღვრულია Na, 
Mg, Al, Cl, K, Ca, Ti, V, Mn, Fe, Zn, As, Br, Rb, Mo, Cd, I, Sb, Ba, La, Sm, W, Au, U ელემენტების 

რაოდენობა ზღვის დონიდან 600-2665 მეტრამდე რეგიონებში. ჩატარებულია შედარებითი ანალიზი.

3. SemoTavazebulia neitronuli filtrebis gamoyenebiT siTburi da 
rezonansuli neitronebis STanTqmis Seswavlis axali midgoma, romelic 
ukavSirdeba filtrebis STanTqmis maxasiaTeblebis gazrdas neitronebis 
energiis 3-62 kev intervalSi. 

4. შემუშავებული ახალი ტექნოლოგა გამოიყენება თბილი და რეზონანსილი ნეიტრონების 

მშთანთქმელი მასალებისთვის (უჯრედები და ქსოვილები), რასაც მნიშვნელობა აქვს დასხივებული 

მასალების ფიზიკო-ქიმიური თვისებების შესწავლისთვის. 
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Characterization. 24-30 September 

2015, Yerevan, Armenia. 

3 J. Monaselidze DSC as a new instrument for early 

diagnosis of breast cancer 

DOM 2015. International 

Symposium and Young Scientist 

school on Disordered and Ordred 



 119
Materials Analysis and 

Characterization. 24-30 September 

2015, Yerevan, Armenia. 

მოწვეული მოხსენება 

4 J. Monaselidze, M. Gorgoshidze, D. 

Khachidze, M. Kiladze, Sh. 

Gogichaishvili 

Influence of ZnTOEPyP4 and 

MnTOEPyP4 on the binding modes 

and influence on rRNA and 

GGG(TGGG)3-quadruplex 

DOM 2015. International 

Symposium and Young Scientist 

school on Disordered and Ordred 

Materials Analysis and 

Characterization. 24-30 September 

2015, Yerevan, Armenia. 

5 S. Shetekauri, T. Shetekauri, A. 
Kvlividze, O. Chaligava, T. 

Kalabegeshvili, E.I. Kirkesali, M.V. 
Frontasyeva, O.E. Chepurchenko 

Preliminary results of atmospheric 
deposition of major and trace 

elements in the Greater and Lesser 
Caucasus mountains studied by the 

moss technique and neutron  
activation analysis

The 28th Task Force Meeting of the 
UNECE ICP Vegetation, February 3-
5, 2015, Rome, Italy. Book of 
Abstracts, p. 76 

6 T. Kalabegishvili, I. Murusidze, E.I. 
Kirkesali, M.V. Frontasyeva, Inga 

Zinicovscaia, S.S. Pavlov 

Development of Biotechnology for 
Microbial Synthesis of Gold and 

Silver Nanoparticles

PAC, January 2015, Dubna. 
 

7 Olia A. Rcheulishvili, Tamaz L. 
Kalabegishvili, Nunu Metreveli, 

Alexander N. Rcheulishvili, Hoi-Ying 
Holman, Dimitri M. Papukashvili, 

Nino A. Rcheulishvili 

The Uptake and detoxification of 
Chromium by bacteria of 

Arthrobacter species and the 
influence of different metal ions on 

these processes 

The 8th International Workshop on 
Contaminant Bioavailability in the 
Terrestrial Environment 

Nanjing, China  2015 

8 Shota Gogichaishvili,  Levan 
Lomidze,  Besik Kankia 

 

Molecular Diagnostics Based on 
Quadruplex Priming Amplification 

and Nicking Enzyme Activity  

5th International Meeting on 

Quadruplex Nucleic Acids: 

G4thering in Bordeaux 

Chemistry, Biology and 

Nanotechnology 

26-28 May 2015 Bordeaux (France) 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

1. შესწავლილია ადამიანის ლიმფოციტების კულტურა Ala-Glu-Asp-Gly, Lys-Glu-Asp-Ala, Lys-Glu 

პერპტიდებისა და კობალტის იონების თანაობისას. ნაჩვენებია პეპტიდების გავლენა აქტიურ და 

არააქტიურ ქრომატინზე. ნაჩვენებია ჰეტეროქრომატინის განსაზღვრული ნაწილის ფრაქციის 

გადასვლა აქტიურ ქრომატინში. 

2. დსკ მეთოდით შესწავლილია ადამიანის შრატის ცილების თერმოსტაბილურობა, სხვადასხვა ტიპის 

ლეიკოზების, ძუძუს კიბოს, ფილტვის კიბოს და თირკმლის კიბოს შემთხვევებში, დააავადების 1-3-ე 

სტადიებში. ნაჩვენებია ცილების დენატურაციის პროფილის მკვეთრი განსხვავებები, რაც შეიძლება 

გამოყენებული იქნას დიაგნოსტიკის მიზნით. 

3. ნაჩვენებია, რომ ოპერაციამდე და ოპერაციის შემდეგ კიბოთი დაავადებული პაციენტების შრატის 

ცილების თერმოდინამიკური პარამეტრების დადგენით შესაძლებელია ადრინდელი დიაგნოზირება 

ოპერაციამდე და რეციდივის გამოვლენა ოპერაციის შემდეგ, როცა ჯერ არ არის დაფიქსირებული 

მეტასტაზები სხვადასხვა ორგანოებში. 

4. ნაჩვენებია, რომ ანტიკანცეროგენული ნაერთები ZnTOEPyP4 და MnTOEPyP4 ახორციელებს 

ინტერკალაციას გუანინის კვადრუპლექსების სიბრტყეებს შორის და ასტაბილიზირებს რნმ-ის 

სტრუქტურას. ამას პრინციპული მნიშვნელობა აქვს ონკოლოგიური პაციენტების რნმ-ის 

სტრუქტური დასტაბილიზირებასა და ნორმასთან მიახლოებაში. 

5. ultivariaciuli statistikuri analizis gamoyenebiT Seswavlilia dabinZurebis 
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wyaroebi. dasavleT kavkaciis mTian raionebSi, zRvis donidan 600-2665 metrze 
gamovlenilia Na, Mg, Al, Cl, K, Ca, Ti, V, Mn, Fe, An, As, Br, Rb, Mo, Cd, I, Sb, Ba, La, Sm, W, Au, U 
metalebiT dabinZurebis SemTxvevebi. gamoyenebulia neitonul-aqtivaciuri analizi 
xavsis nimuSebis Sesaswavlad. 

6. სამუშაო ეხება ოქროსა და ვერცხლის ნანონაწილაკების მიკრობული სინთეზის ბიოტექნოლოგიური 

მეთოდების განვითარებას.  

7. შესწავლილია Arthrobacter სახეობის ბაქტერიის გავლენა Cr(VI) იონის დეტოქსიკაციაზე და 

სხვადასხვა მეტალის იონების გავლენა ამ პროცესზე. 

8. შესწავლილია დნმ-ის კვადრუპლექსებისა და ნიკინგ-ენზიმის გამოყენება მოლეკულურ დონეზე 

დიაგნოსტიკის ნიზნით. შემუშავებული ახალი მეთოდით შესაძლებელია დნმ-ის დაბალი 

ფენტომოლარული კონცენტრაციის დამზერა, რაც შეიძლება გამოყენებული იქნას სხვადასხვა 

ინფექციური დაავადების დროს, დიაგნისტიკური მეთოდებისთვის. 

 
  

saqarTvelos saxelmwifo biujetisა da grantebis gareSe  
Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 
1 
 

 

ბიოჩიპები, როგორც 

ნავთობსაბადოების 

მიკროორგანიზმების 

დეტექტირებისა და აღრიცხვის  

საშუალება 

ბიოფიზიკა,  

მოლეკულური ბიოლოგია 

ნ. საპოჟნიკოვა ნ.ასათიანი 

თ.ქართველიშვილი

ლ.ასანიშვილი 

CONTRACT 
#6600028240 
ARAMCO 
COMPANY 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 
Sedegebi (qarTul enaze) 

მიწისქვეშა მეტალოკონსტრუქციების ელექტროქიმიური კოროზია მნიშვნელოვნად

განპირობებულია მიკროორგანიზმების ცხოველქმედებით. კერძიოდ კი სულფატმაედუცირებელი

(SRB) ბაქტერიების ჯგუფით. ამავე დროს უნდა აღინიშნოს რომ ამ ტიპის ბაქტერიები

განსაკუთრებით ეფექტურად აწარმოებენ ელექტროქიმიურ კოროზიას მიკრობული 

კონსორციუმის პირობებში. კონსორციუმი შედგება რამოდენიმე განსხვავეებული მეტაბოლური 

თავისებურების მქონე მიკროორგანიზმების ჯგუფისაგან. ბიოჩიპის გამოყენებით შემუშავდა

სწრაფი დეტექტირების მეთოდი კოროზიასაშიში ბაქტერიალური კონსორციუმების  აღმოსაჩენად.  

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 
1 Biodosimetry of patients ე. ზედგენიძე ე. ნამჩევაძე IAEA 7099/RO, 
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undergoing therapeutic and 

diagnostic irradiation 

 
ბიოფიზიკა 

 

მოლეკულური ბიოლოგია 

ა. კაპანაძე 

ტ. ნიკურაძე 

ჯ. ორმოცაძე 

2015-2016 

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli 
da praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

 

ტარდება ბიოლოგიური დოზის შერჩევა პაციენტებისთვის, რომლებსაც უტარდებათ 

დასხივება მცირე დოზებით, თერაპიული და დიგნოსტიკის მიზნით. ასევე ტარდება 

დაკვირვებები გენეტიკურ მასალაზე, ქრომოსომების დონეზე. ფასდება დასხივებით 

ინიცირებული აპოპტოზის დონე, ნორმასთან შედარებით, სხვადასხვა ფიზიკური 

მეთოდების გამოყენებით. 
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�� ��������� ����. ���������� � � 

birTvuli kvlevebis centri 
 

centris samecniero-sainJinro personalis sia 

 

1. a.RonRaze – samecniero xelmZRvaneli 

2. m.gogebaSvili – mTavari mecnieri TanamSromeli 

3. n.ivaniSvili - ufrosi mecnieri TanamSromeli 

4. p.imnaZe – ufrosi mecnieri TanamSromeli 

5. m.razmaZe – ufrosi mecnieri TanamSromeli 

6. g.kiknaZe – ufrosi mecnieri TanamSromeli 

7. g.lobJaniZe – ufrosi inJineri 

8. o.ambardaniSvili – inJineri 

9. T.gewaZe – inJineri 

10. q.megreliSvili – inJineri 

11. c.kvirikaSvili – inJineri 

12. d.erisTavi – inJineri 

 

IV. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 
wlisaTvis 

dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi  

(exeba samecniero-kvleviT institutebs) 
 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli 
proeqtis 

Semsruleblebi 

1 
 

„რადიოაქტიურად 

დაბინძურებული ზეთების 

დენადობის შემცირების 

სშუალების გამოკვლევა“ 

ეკოლოგია, ბუნების დაცვა 

ზ.როსტომაშვილი ო.ამბარდანაშვილი,  

პ.იმნაძე, გ.კიკნაძე, 

ნ.ლობჟანიძე, მ.რაზმაძე 

ექსპერიმენტული გამოკვლევები დასასრულს უახლოვდება. მოსალოდნელია დადებითი 

შედეგი. 
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II. 2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli 
proeqtis 

Semsruleblebi 

1 
 

რადიონუკლედებითა და 

მძიმე ტოქსიკური 

ელემენტებით 

დაბინძურებული ნიადაგების 

გაწმენდა ამ ელემენტების 

ნიადაგში დიფუზიის 

პროცესის დაჩქარების გზით. 
 

ა. ღონღაძე 

 

მ. გოგებაშვილი, ნ. 

ივანიშვილი, პ. იმნაძე 

მუხადგვერდის გამოყენებითი ბირტვული კვლევების ტერიტორიაზე საანგარიშო პერიოდში 

ჩატარდა მოსამზადებელი სამუშაოები ამისათვის შეირჩა ტერიტორია ავზების კომპლექსის 

გვედით, რომელიც გაიწმინდა ჯაგნარისაგან და გათავისუფლდა ქვებისაგან. შეძენილ იქნა 2- 1000 

ლიტრიანი ავზი, რომლებშიც მოხდება დაბინძურებული ნიადაგების მოდელირება. დაიგეგმა 

სამუშაოები რომელიც ჩაატრდება 2016 წელს       
 

 

I. 3. saxelmwifo grantiT (rusTavelis fondi) dafinansebული  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasaxe-

leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

 
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

    

dasrulebuli proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 
(qarTul enaze) 

V. 4. 

2 

proeqtis dasaxe-
leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

 
II. 1. publikaciebi: 
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ა) saqarTveloSi 

monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 
saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 
 

krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

     

anotaciebi qarTul enaze 

 

 

II. 2. publikaciebi: 
ბ) ucxoeTSi 
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monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 
 

saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 
krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

     

anotaciebi qarTul enaze 

 
 

III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 
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1 
2 
3 
 

   

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

 

b) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 
 

   

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

 
 

IV. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetisა da grantebis gareSe  
Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 
1 
 

 

„გამოყენებითი კვლევების 

ცენტრის კრიოგენული 

სადგურის ჰელიუმის ცეხის 

დეზაქტივაცია“ 

ეკოლოგია, ბუნების დაცვა 

ზ.როსტომაშვილ

ი მ.სანიკიძე 

პ.იმნაძე, 

გ.კიკნაძე, 

ნ.ლობჟანიძე, 

ა.ღონღაძე,  

ატომური ენერგიის 

საერთაშორისო 

სააგენტოს (აესს) 

გრანტი 

დასრულდა კრიოგენული სადგურის ჰელიუმის ცეხის დეაქტივაციასთან დაკავშირებით, 

ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს პროექტის საორგანიზაციო საკითხების 

გადაჭრა, სხვადასხვა საპროექტო დოკუმენტაციის დახვეწა და სამუშაო გეგმის 

ჩამოყალიბება. 

 
 

IV. 2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 
1 
 

 

„ქვეკრიტიკული 

ბირთვული დანადგარის  

გ.გელაშვილი, 

ზ.როსტომაშვილ

თ.გეწაძე, 

დ.ერისთავი, 

აშშ-ს და აესს-ის 

გრანტი 
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აქტიური ზონის 

(ბირთვული საწვავის) 

რუსეთის ფედერაციაში 

გატანა“ 

ბირთვული იარაღის 

გაუვრცელებლობა 

ი.სანიკიძე, 

მ.ჭაბაშვილი 

გ.თავხელიძე, 

პ.იმნაძე,  

ც.კვირიკაშვილი,

გ.კიკნაძე, 

ნ.ლობჟანიძე, 

ქ.მეგრელიშვილი 

ა.ღონღაძე, 

ს.წაქაძე და სხვა 

და 

აშშ-ს, ჩეხეთის 

და რუსეთის 

ფედერაციის 

სპეციალისტები  

განხორციელდა ფიზიკის ინსტიტუტის ქვეკრიტიკული ბირთვული დანადგარის 

აქტიური ზონის დემონტაჟი და მისი რუსეთის ფედერაციაში გატანა და დანადგარში 

არსებული ნეიტრონული წყაროს გადატანა სპეციალურ კონტეინერში მისი უსაფრთხო 

შენახვისათვის.
 
 

IV. 3. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 
1 
 

 

„ატომური ენერგიის 

საერთაშორისო სააგენტოს 

და აშშ-ს ინსპექტორების 

ტრეინინგი“ 

ბირთვული იარაღის 

გაუვრცელებლობა 

ზ.როსტომაშვილ

ი 

პ.იმნაძე,  

გ.კიკნაძე, 

ნ.ლობჟანიძე, 

მ.სანიკიძე, 

მ.ჭაბაშვილი და 

სხვა და 

აშშ-ს 

სპეციალისტები

აშშ-ს და  აესს-ის 

გრანტი 

გამოყენებითი კვლევების ცენტრში განხორციელდა „ატომური ენერგიის საერთაშორისო 

სააგენტოს და აშშ-ს ინსპექტორების ტრეინინგი, არალიცენზირებული ბირთვული 

საწვავის აღმოჩენის მეთოდების ათვისება. 
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მასობრივი განადგურების იარაღის გაუვრცელებლობის  

სასწავლო ცენტრი 

 

1. saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademia `saqarTvelos 

mecnierebaTa erovnuli akademiis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis (muxli 

me-4) da saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis wesdebis 

(punqti me-5) Tanaxmad atarebs saqarTvelos umaRlesi saganmanaTleblo 

da samecniero-kvleviTi dawesebulebebis samecniero saqmianobis 

wliuri angariSebisa da dasrulebuli samecniero-kvleviTi 

samuSaoebis eqspertizas; 

2. eqspertizaze warmodgenili samecniero saqmianobisა da dasrule-

buli samecniero-kvleviTi samuSaoebis angariSi srulad unda Seesa-

bamebodes saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis akademiuri 

sabWos mier damtkicebul Semdeg formebs. 

 samecniero erTeulis (departamenti, inსtituti, ganyofileba, 

laboratoria) dasaxeleba 

მასობრივი განადგურების იარაღის გაუვრცელებლობის სასწავლო ცენტრი 

* samecniero erTeulis xelmZRvaneli  

ზ. როსტომაშვილი - უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი (0,5) 

 samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba 

მ. ჭაბაშვილი - პროგრამების მენეჯერი 

V. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2015 
wlisaTvis 

dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi  

(exeba samecniero-kvleviT institutebs) 
 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli 
proeqtis 

Semsruleblebi 

1 
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dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 
Sedegebi (qarTul enaze) 

 

III. 2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli 
proeqtis 

Semsruleblebi 

1 
 

   

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli 
da praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

 

 

I. 3. saxelmwifo grantiT (rusTavelis fondi) dafinansebული  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasaxe-

leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

 
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

    

dasrulebuli proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebi 
(qarTul enaze) 

VI. 4. 

2 

proeqtis dasaxe-
leba mecnierebis 
dargisa da samec-
niero mimarTule-
bis miTiTebiT 

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da 
praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

 
II. 1. publikaciebi: 
ა) saqarTveloSi 

monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 
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1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 
saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 
 

krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

     

anotaciebi qarTul enaze 

 

 

II. 2. publikaciebi: 
ბ) ucxoeTSi 

monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1     
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2 
3 

anotaciebi qarTul enaze 

 
 

saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 
 
 
 
 
 
 

krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi qarTul enaze 

 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

     

anotaciebi qarTul enaze 

 
 

III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 
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# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 
 

   

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze 

 

b) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 
 

O'Conner, J. M. Tingey, J. M. Crete, W. 
O'Conner, L. Szytel, Z. 
Rostomashvili, M. Chabashvill, 
Nuclear Safeguards and 
Material Control and 
Accountability Training 
Capabilities at the 
Andronikashvili Institute of 
Physics, Presented at The 56st 
INMM Conference (July 12 – 
16, 2015,Indian Wells, 
California USA).  
 
Z. Rostomashvili, M. 
Chabashvili, J. M. Tingey, E. 
Gauerke, L. Szytel, R.P. Pires, 
W. O’Connor, Sampling Tools 
for Contaminated Hot Cells 
and Remotely Accessed Tanks, 
Presented at The 56st INMM 
Conference (July 12 – 16, 
2015,Indian Wells, California 
USA).  

Chabashvili M., Rostomashvili 
Z., Nonproliferation center at 
Andronikashvili Institute of 
Physics, Proc. of Internatioanl 
Conference “XXI Century: 
Nuclear Technologies and 
Nonproliferation Problems”, 
Astana, Kazakhstan, 7-9 
October, 2015. 

 

 

moxsenebaTa anotaciebi qarTul enaze  
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1. ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ინსპექტორები არაკეთილსაიმედო 

ქვეყნებში მუდმივად ატარებენ შემოწმებას არადეკლარირებული საქმიანობის 

გამოსავლენად (საიარაღო საწვავის მისაღებად). ინსტიტუტში ყოველწლიურად ტარდება 

ტრენინგი ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ინსპექტორებისათვის მათი 

კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით;  

2. წინა მოხსენებაში მითითებული მიზნებით აშშ-ს წყნარი ოკეანის ჩრდილო 

დასავლეთის ნაციონალური ლაბორატორიისა და ფიზიკის ინსტიტუტის 

თანამშრომლობით შეიქმნა სპეციალური ხელსაწყოები და სამარჯვები „ცხელი კამერების“ 

ძნელადმისადგომი ადგილებიდან ნიმუშების ასაღებად და სპეციალურ 

ლაბორატორიებში გამოსაკვლევად;  

3. მოხსენებაში ასახული იყო ფიზიკის ინსტიტუტის მასობრივი განადგურების იარაღის 

სასწავლო ცენტრის შექმნის ისტორია და ფანვლილ წლებში გაწეული მუშაობა. 

 
  

IV. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetisა da grantebis gareSe 
Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 
1 
 

 

საკვლევი რეაქტორების 

გამდიდრებული საწვავის 

რუსეთის ფედერაციაში 

რეპატრიაციის 

საერთაშორისო  პროგრამა 

პროექტის 

დირექტორი, 

გელა გელაშვილი

პროექტის 

კოორდინატორი, 

ზაზა 

როსტომაშვილი;

პროექტის 

მენეჯერი, მარიამ 

ჭაბაშვილი; 

პროექტის 

მთავარი 

ინჟინერი, მერაბ 

სანიკიძე, 

გამოყენებითი 

კვლევების 

ცენტრის 

თანამშრომლები

მრავალმხრივი 

ხელშეკრულება 

საქართველოს (თსუ 

ანდრონიკაშვილის 

ფიზიკის 

ინსტიტუტი), აშშ 

(აიდაჰოს 

ნაციონალური 

ლაბორატორია), 

ატომური ენერგიის 

საერთაშორისო 

სააგენტო, რუსეთის 

ფედერაცია 

(როსატომი) 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 
Sedegebi (qarTul enaze) 

საერთაშორისო შეთანხმების საფუძველზე ყველა ქვეყანა ვალდებულია დაიბრუნოს მასში 

გამოშვებული მაღალგამდიდრებული საწვავი. ფიზიკის ინსტიტუტში მუშაობდა 

აქტივაციური ანალიზის დანადგარი მაღალგამდიდრებულ საწვავზე და პროექტის 
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ფარგლებში მოხდა მისი გატანა. საკომპენსაციოდ ინსტიტუტი 2016 წელს მიიღებს 

რამდენიმე ძვირადღირებულ ხელსაწყოს (მასსპექტრომეტრი, ელექტრონული 

მიკროსკოპი, რენტგენოსტრუქტურული დანადგარი და ა.შ.), რაც საშუალებას მოგვცემს 

ახალ დონეზე ავიყვანოთ კვლევები.  
 

IV. 2. 

# 

Sesrulebuli proeqtis 
dasaxeleba mecnierebis 
dargisa da samecniero 

mimarTulebis 
miTiTebiT 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

proeqtis 
Semsruleblebi 

dafinansebis 
wyaro 

(adgilobrivi 
granti, ucxouri 

granti) 
1 
 

 

ცხელ კამერებში 

არადეკლარირებული 

საქმიანობის გამოსავლენად 

(მათ შორის ინსტიტუტში 

შექმნილი ძნელად 

მისაგომი ადგილებიდან 

ნიმუშების ასაღები 

სპეციალური 

ხელსაწყოების 

გამოყენებით) აშშ-ს (წყნარი 

ოკეანის ჩრდილო 

დასავლეთის 

ნაციონალური 

ლაბორატორია) 

ყოველწლიური ტრენინგი, 

ატომური ენერგიის 

საერთაშორისო სააგენტოს 

ინსპექტორებისათვის 

პროექტის 

ხელმძღვანელი, 

ზაზა 

როსტომაშვილი
 

გამოყენებითი 

კვლევების 

ცენტრისა და 

მასობრივი 

განადგურების 

იარაღის 

სასწავლო 

ცენტრის 

გაუვრცელებლო

ბის ცენტრის 

თანამშრომლები

აშშ-ს წყნარი 

ოკეანის ჩრდილო 

დასავლეთის 

ნაციონალური 

ლაბორატორია 

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli 
da praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze) 

ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ინსპექტორები არაკეთილსაიმედო 

ქვეყნებში მუდმივად ატარებენ შემოწმებას არადეკლარირებული საქმიანობის 

გამოსავლენად (საიარაღო საწვავის მისაღებად). ინსტიტუტში ყოველწლიურად ტარდება 

ტრენინგი ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ინსპექტორებისათვის მათი 

კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით 
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